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RESUMO 

A política imigratória do Estado Novo caracterizou-se, em relação aos judeus, pela restrição à 

entrada, processo esse materializado fundamentalmente por meio de circulares que orientavam 

o corpo diplomático a criar obstáculos à emissão de vistos. Entretanto, dois economistas, 

Giorgio Mortara e Richard Lewinsohn, perseguidos em seus países por motivos “raciais”, não 

somente conseguiram emigrar para o Brasil, mas viveram seus respectivos exílios no interior 

da burocracia varguista – Mortara no IBGE, Lewinsohn no DASP. Resgatar a trajetória dessas 

duas figuras em meio às contradições que permitiram essa conjunção de elementos entre 1939 

e 1945 é o propósito deste trabalho. Como principais fontes de pesquisa foram utilizados, além 

de documentos pessoais referentes aos protagonistas, a produção intelectual anterior ao exílio 

e principalmente, aquela que foi publicada no Brasil, já que esta revela a simbiose entre as 

ideias desses intelectuais-técnicos e as ambições de um país que buscava impulsionar seu 

desenvolvimento tendo como base a racionalidade administrativa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Giorgio Mortara, Richard Lewinsohn, judeus refugiados no Brasil, Estado 

Novo, pesquisa do exílio



ABSTRACT 

The immigration policy of the Estado Novo was characterized, in relation to Jews, by 

restrictions on entry, a process that was fundamentally materialized through memoranda that 

guided the diplomatic corps to create obstacles to the issuance of visas. However, two 

economists, Giorgio Mortara and Richard Lewinsohn, persecuted in their countries for “racial” 

reasons, not only managed to emigrate to Brazil, but lived their respective exiles within the 

Vargas bureaucracy – Mortara at IBGE, Lewinsohn at DASP. Rescuing the trajectory of those 

two figures amidst the contradictions that allowed this conjunction of elements between 1939 

and 1945 is the purpose of this work. The main sources used for this research were, in addition 

to personal documents related to the protagonists, their intellectual production prior to the exile 

and especially that which was published in Brazil, as this reveals the symbiosis between the 

ideas of those intellectual-technicians and the ambitions of a country that sought to boost its 

development based on administrative rationality. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Giorgio Mortara, Richard Lewinsohn, Jewish refugees in Brazil, Estado 

Novo, Exilforschung 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Così, senza rinnegare nulla del passato e conservando alle 

generazioni che ci precedettero l’affeto e la venerazione che 

meritano, e sopra tutto senza dimenticare in nessuna ora della 

vita che siamo nati ebrei e che nella società attuale più o meno 

evoluta che sia, questo è un marchio classificatore che non si 

elimina, anche se noi, nell’intimo del nostro pensiero, 

sappiamo che non ci impone nessun vincolo come uomini e 

come cittadini, ci siamo trovati a poter viver la vita della nostra 

pátria, in un periodo fortunato di libertà vera, che oggi è 

tramontato; non certo per sempre... 
 

Lodovico Mortara, Pagine Autobiografiche, 1933 (SATTA, 1969, pp. 42-43) 
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INTRODUÇÃO 

Em 18 de fevereiro de 1949, o jornalista Carlos Lacerda publicou em sua coluna no 

Correio da Manhã do Rio de Janeiro uma de suas tantas contundentes críticas políticas. Seu 

foco, naquele momento, era uma iniciativa do governo Dutra que visava o aumento do imposto 

ao consumo para custear parte de um plano econômico, proposto no ano anterior, conhecido 

pela sigla SALTE – saúde, alimentação, transporte, energia. Para embasar a tese do artigo, 

Lacerda recorreu aos dados disponíveis na revista Conjuntura Econômica, tida como uma 

“admirável publicação de análise”, criada por Richard Lewinsohn, a quem descrevia como “um 

dos poucos especialistas que o racismo do serviço de imigração do Estado Novo aqui deixou 

entrar”.1  

Richard Lewinsohn era um médico e economista alemão, internacionalmente conhecido 

pelos livros publicados e pela atuação no jornalismo financeiro. Perseguido pelo nazismo por 

ser judeu, em 14 de fevereiro de 1941 desembarcou no Rio de Janeiro junto com a também 

jornalista Olga Brodsky-Obry.2 Aos quarenta e sete anos de idade, trazia para seu lugar de exílio 

uma sólida formação e uma vasta experiência que lhe possibilitariam inserir-se de imediato no 

Brasil, primeiramente na imprensa e no ano seguinte no Departamento Administrativo do 

Serviço Público, o DASP, onde foi contratado como consultor financeiro. Suas atividades no 

país, ao longo dos anos, incluíram diversas realizações, tais como, a assessoria a planos 

econômicos – entre eles, ironicamente, o SALTE, alvo das críticas de Lacerda – a presença em 

conclaves sobre temas comerciais e a participação em mesas de negociação perante missões 

                                                             
1 LACERDA, Carlos. A conversa do nhenhenhém. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 18 fev.1949, p. 2. 
2 Olga Brodsky nasceu em Kiev em 19 de agosto de 1899 em meio a uma família de industriais e filantropos 

judeus. Com a vitória da Revolução Bolchevique, a família emigrou para a Alemanha onde ela, ainda muito jovem, 

desenvolveu-se como artista gráfica, atividade que também exerceria no Brasil juntamente à de jornalista. Suas 

primeiras colaborações na imprensa brasileira foram publicadas em julho de 1941 na revista Vamos Ler! – onde 
tratava de moda e beleza – e n’O Jornal, onde inicialmente dedicou uma série de artigos às artes. Seus textos, que 

assinava como Olga Obry, eram quase sempre acompanhados de ilustrações também criadas por ela. COLFFIELD, 

Carol. “Eva continua vencendo...”: intelectuais europeias no Brasil em tempos de totalitarismos. Revista del 

CESLA, n. 21, pp. 145-168, Uniwersytet Warszawski, Varsóvia, Polônia, 2018. Disponível em: 

https://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/download/473/436/. Acesso em: 3 jan. 2022. 

https://www.revistadelcesla.com/index.php/revistadelcesla/article/download/473/436/
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internacionais como a Abbink-Bulhões. Suas análises eram publicadas em jornais brasileiros 

de grande circulação e também em revistas especializadas. Anos mais tarde, precisamente em 

1947, fundou aquele que seria seu maior legado ao Brasil, até hoje referência na matéria, a 

revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas.  

Desde a chegada de Hitler ao poder na Alemanha, Richard Lewinsohn passara a ser um 

dentre os milhares de personagens de um universo ao mesmo tempo grave e singular: o dos 

intelectuais, acadêmicos e artistas perseguidos pelo nazismo e pelo fascismo, que nos anos 1930 

e 1940 foram forçados a abandonar seu continente de origem.  

Como consequência da sanha expansionista do nazismo, a saída em massa de figuras 

dessa intelligentsia foi acentuando-se ao longo dos anos, atingindo, já em 1938, a Áustria, 

anexada ao Reich na ação conhecida como Anschluss. Desse país, o Brasil recebeu em meio 

àquele processo, entre outros, o escritor Stefan Zweig – que acabou tirando a própria vida em 

Petrópolis em 19413 – e o jornalista e crítico literário Otto Maria Carpeaux que, além de ser 

lançado ao exílio, teve a mãe assassinada em um campo de extermínio na Polônia.4  

Ainda em 1938, como fruto do processo de nazificação da Europa, a promulgação das 

chamadas Leis em Defesa da Raça na Itália, ditadas pelo regime de Mussolini, resultou na 

imediata suspensão do exercício das funções de todos os profissionais judeus, entre eles vários 

intelectuais, cientistas e acadêmicos que foram obrigados a buscar novos destinos. Desse êxodo 

italiano, o Brasil recebeu figuras como a dos juristas Tullio Ascarelli e Enrico Tullio Liebman, 

além do economista e estatístico Giorgio Mortara, o outro protagonista desta tese.  

                                                             
3 COLFFIELD, C. (2019). Stefan Zweig no País do Futuro: um intelectual sem pátria o olhar da imprensa 

brasileira, 1936-1942. Revista Criação & Crítica, 1(24), 89-114. Disponível em: 

https://doi.org/10.11606/issn.1984-1124.v1i24p89-114. Acesso em: 3 jan. 2022; COLFFIELD, Carol. Stefan 

Zweig. In, CARNEIRO, Maria Luiza Tucci e MIZRAHI, Rachel. Histórias de Vida. Refugiados do Nazifascismo 

e Sobreviventes da Shoah. Brasil -1933-2017. Vol. 3, pp. 59-102. São Paulo: Maayanot, 2018.  
4 COLFFIELD, C. (2018). Otto Maria Carpeaux: o que não pôde ser dito. Cadernos de Língua e Literatura 
Hebraica, (15), 145-154. Disponível em: https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.cllh.2017.142468. Acesso em: 

3 jan. 2022; COLFFIELD, Carol. Otto Maria [Karpfen] Carpeaux. In, CARNEIRO, Maria Luiza Tucci e 

MIZRAHI, Rachel. Histórias de Vida. Refugiados do Nazifascismo e Sobreviventes da Shoah. Brasil -1933-2017. 

Vol. 1, pp. 91-112. São Paulo: Maayanot, 2017. 

 

https://doi.org/10.11606/issn.1984-1124.v1i24p89-114
https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.cllh.2017.142468


3 

 

Em março de 1939, Hitler concretizaria sua ambição de invadir o território da antiga 

Tchecoslováquia, para onde se expandiu a perseguição aos judeus perpetrada nos demais países 

sob jugo nazista. Essa situação impediu o retorno à sua cidade natal, Praga, do também 

economista Alexandre Kafka, que então concluía seus estudos na Universidade de Oxford, 

Inglaterra e que em 1940 deixaria a Europa rumo ao Brasil, chegando ao Rio de Janeiro em 

agosto daquele mesmo ano.  

Há algumas décadas, uma categoria se dedica a analisar como ocorreu esse processo que 

atingiu milhares de figuras das mais diversas áreas do saber. Conhecida pela denominação em 

alemão Exilforschung [pesquisa do exílio], os trabalhos que nela se enquadram buscam 

entender a maneira como essa fratura vivenciada por milhares de homens e mulheres, influentes 

em seus locais de origem, impactou suas vidas, seus percursos, as disciplinas em que atuavam 

e o desenvolvimento delas no novo meio onde buscaram reconstruir suas vidas.  

Inicialmente, a temática foi, em geral, examinada por alguns dos próprios protagonistas 

que, por meio de relatos e memórias, buscaram traduzir algo daquela experiência. Mais tarde 

começaram a surgir estudos mais abrangentes que, ora tratavam de personagens individuais, 

ora de grupos. No Brasil, dentre os primeiros estudos está o da pesquisadora Izabela Maria 

Furtado Kestler (1959-2009) cuja tese de doutorado, publicada em 1992 na Alemanha, reúne 

biografias de escritores de língua alemã refugiados do nazismo no Brasil.5  

A complexidade e dimensão desse êxodo, no entanto, atingiu todas as áreas do saber. 

Para os protagonistas da disciplina econômica, foco deste trabalho, a proximidade com o 

serviço público e a academia foi particularmente rápida e abrangente. Em 1968, Laura Fermi – 

esposa do físico italiano Enrico Fermi – chamou a atenção para essa questão em seu livro 

                                                             
5 KESTLER, Izabela Maria Furtado. Die Exilliteratur und das Exil der deutschsprachigen Schriftsteller und 

Publizisten in Brasilien. Berlim: Peter Lang, 1992. A versão em português desse estudo foi lançada em 2003 pela 

editora EDUSP (São Paulo), com o título, Exílio e Literatura: Escritores de fala alemã durante a época do 

nazismo. Coleção Ensaios de Cultura. 
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Illustrious Immigrants [Imigrantes Ilustres], onde destacou que, entre os cientistas sociais 

nascidos na Europa, o conjunto de economistas exilados era o mais numeroso, maior ainda que 

o de cientistas políticos e sociólogos somados.6  

Trinta anos mais tarde, 1999, graças ao trabalho pioneiro de dois alemães, Harald 

Hagemann e Claus-Dieter Krohn, a saga dos economistas perseguidos pelo nazismo passou a 

receber maior atenção com a publicação de um compêndio em dois volumes que reúne uma 

análise geral do fenômeno e verbetes biográficos sobre 328 dessas figuras, provenientes de 

países de língua alemã – 85% deles judeus.7  

Ao longo dos anos, Hagemann publicaria outros estudos, por meio dos quais buscou 

entender a maneira como essas comunidades acadêmicas, dizimadas em seus respectivos países, 

foram transformadas no exílio e como as perdas e ganhos em termos de progresso científico 

interno à disciplina foram subtraídos e somados nas duas margens do Atlântico. Dentre eles 

destaca-se um artigo em que trata da “americanização” da economia no qual demonstra o 

impacto das tradições levadas pelos economistas exilados dos países de língua alemã aos 

Estados Unidos no processo de disseminação internacional, posterior à Segunda Guerra, de uma 

“matematização” da disciplina que resultou no avanço da econometria.8    

Embora outros autores já tivessem chamado a atenção para essa influência – entre eles, 

o economista Paul Samuelson, que em 1988 afirmava que “a ascensão triunfante da disciplina 

econômica estadunidense foi enormemente acelerada pela importação de acadêmicos da Europa 

Hitleriana”9 – a força do trabalho de Hagemann reside em sua abordagem do desenrolar desse 

                                                             
6 FERMI, Laura. Illustrious Immigrants. The Intellectual Migration from Europe, 1930-1941. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1968 [ed. rev., 1971], p. 320. 
7 HAGEMANN, Harald; KROHN, Claus Dieter. Biographisches Handbuch der deutschsprachigen 

wirtschaftswissenschaftlichen Emigration nach 1933. Munique: K. G. Saur, 1999. 
8 HAGEMANN, Harald. European émigrés and the ‘Americanization’ of economics. The European Journal of the 

History of Economic Thought, 18:5, 2011, 643-671. Disponível em: 

https://doi.org/10.1080/09672567.2011.629056. Acesso em: 3 jan. 2022. 
9 SAMUELSON, Paul A. The Passing of the Guard in Economics. Eastern Economics Journal, Volume n. 4, 

Outubro-Dezembro, 1988, p. 319-329. 

https://doi.org/10.1080/09672567.2011.629056
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processo na qual inclui os atores locais e as instituições que, desde o início das proscrições 

daqueles profissionais na Europa, se ocuparam da sua recolocação.  

Nos Estados Unidos, país que recebeu o maior contingente desses proscritos, foi 

fundamental o papel de instituições encarregadas de encaminhar e financiar a reconstrução de 

suas carreiras. Entre elas, destacam-se o Emergency Committee in Aid of Displaced German 

Scholars [Comitê de Emergência para a Ajuda a Acadêmicos Alemães Deslocados]10 e a 

Fundação Rockefeller, essa última responsável por parte importante do respaldo financeiro ao 

auxílio. Como veremos, ambas seriam mobilizadas quando, em setembro 1938, Giorgio 

Mortara foi forçado a buscar um novo destino após a promulgação das Leis Raciais na Itália de 

Mussolini, processo que, assim como ocorreu nos países de língua alemã, forçou a diáspora dos 

acadêmicos judeus. 

O caso italiano, repleto de particularidades, também tem sido objeto de pesquisa. Dentre 

os trabalhos voltados a ele sobressaem os de autores como Annalisa Capristo – L’espulsione 

degli ebrei delle accademie italiane (2002) –, Roberto Finzi – L’Università Italiana e le leggi 

antiebraiche (2003) – e Giorgio Israel e Pietro Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista 

(1998). Outros ainda dedicaram-se a explorar a questão no interior de certas disciplinas 

importantes ao próprio desenrolar do regime corporativista. Dentre os mais próximos ao tema 

de nossa pesquisa, por tratar-se do campo no qual atuou Giorgio Mortara, está o trabalho 

realizado por Jean-Guy Prévost e Jean-Pierre Beaud intitulado Statistics, Public Debate and the 

State, 1800-1945: a Social, Political and Intellectual History of Numbers (2016), que analisa o 

papel da estatística e dos estatísticos italianos nesse percurso.  

O êxodo dos economistas judeus italianos também ganhou atenção em 2020, com a 

publicação de dois artigos de Daniela Giaconi na coletânea An Institutional History of Italian 

                                                             
10 Em 1938, com a disseminação das perseguições a outros territórios, a instituição ampliou a abrangência de sua 

atuação passando a chamar-se Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars [Comitê de 

Emergência para a Ajuda a Acadêmicos Estrangeiros Deslocados].  
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Economics in the Interwar Period.11 No estudo intitulado “The Diaspora of Italian Economists: 

Intellectual Migration Between Politics and Racial Laws” [A Diáspora dos Economistas 

Italianos: Migração intelectual entre política e leis raciais], Giaconi destaca dez nomes que 

define como “os mais importantes elementos da migração intelectual de economistas italianos 

durante os vinte anos do fascismo”.12 Entre eles está Giorgio Mortara, cuja partida e 

permanência no Brasil, segundo a autora, significou, para seu país, a perda “de um dos grandes 

coordenadores da cultura econômica” italiana.13  

O agravamento da situação em uma Europa crescentemente nazificada levou, no final 

da década de 1930, ao aumento exponencial do número de intelectuais e acadêmicos refugiados, 

situação que passou a transbordar os limites das possibilidades de auxílio por parte das 

instituições estadunidenses. Em parte, as dificuldades tinham também como pano de fundo a 

crescente indisposição do ambiente acadêmico local, que ressentia a presença daqueles 

“concorrentes” europeus, algo que, como veremos, transparece nos documentos relacionados à 

busca por uma colocação para Mortara naquele país.  

Assim, aquele contingente, crescentemente cercado, viu-se premido a tentar outros 

destinos, em meio a um cenário de portas fechadas, algo que ficou demonstrado na Conferência 

de Evian, em 1938, organizada com o objetivo de reunir líderes mundiais na busca de 

alternativas para a crise dos refugiados judeus. A reunião, no entanto, poderia ser definida como 

um simulacro de tentativa de solução já que, na prática, reproduziu, em todos os países que 

participaram, a máxima sintetizada pelo representante do Primeiro Ministro canadense 

                                                             
11 AUGELLO, M. M. et al (eds.). An Institutional History of Economics in the Interwar Period. Palgrave Studies 

in the History of Economic Thought. Vol. II. Londres: Palgrave Studies in the History of Economic Thought, 2020.  
12 GIACONI, Daniela. The Diaspora of Italian economists: Intellectual Migration between Politics and Racial 

Laws, p. 211-242. In, AUGELLO, M. M, Ibid., p. 211. Além de Mortara os outros nove economistas destacados 

por Giaconi são, Roberto Bacchi, Marco Fanno, Gino Luzzatto, Angelo Segré, Renzo Furbini, Gustavo del 

Vecchio, Gino Arias, Riccardo Bacchi e Bruno Foà. [Traduzido do inglês] 
13 Ibidem, p. 225. 
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Mackenzie King na reunião: “Nenhum [judeu], já é muito”.14 O drama daqueles intelectuais, 

mais do que nunca, era o drama de todos os judeus da Europa. E é sob esse prisma que serão 

aqui analisadas as trajetórias de Richard Lewinsohn e Giorgio Mortara. 

A resposta do governo brasileiro à questão dos judeus refugiados não seria diferente à 

dos demais países cujos representantes se reuniram em Evian. Estudos pioneiros como o de 

Maria Luiza Tucci Carneiro demonstram detalhadamente a existência, já em 1937, de uma 

política de Estado voltada a impedir a entrada de judeus no Brasil, materializada por meio de 

Circulares Secretas emitidas pelo Itamaraty. A circular 1.127, de 7 de junho desse ano – 

primeira entre mais de duas dezenas, como demonstra a autora –, dizia expressamente: “fica 

recusado visto no passaporte a toda pessoa de que se saiba, ou por declaração própria (folha de 

identidade), ou qualquer outro meio de informação seguro, que é de origem étnica semita”.15 A 

mesma circular acrescentava ainda que, caso houvesse “suspeitas” de que o requerente estaria 

escondendo a origem, transferia-se à autoridade consular a decisão de “retardar a concessão do 

visto” até que fosse investigado.16  

Alguns diplomatas imbuídos de preceitos antissemitas abraçaram esse documento com 

particular obstinação, o que resultou no indeferimento de vistos a milhares de judeus que 

procuravam as representações consulares brasileiras na Europa. Como observou outro 

acadêmico dedicado ao assunto, Avraham Milgram, a atitude era particularmente marcada entre 

os funcionários que haviam atuado em alguns países do Leste Europeu, influenciados pelo 

ambiente antissemita local. Esse seria o caso, segundo o mesmo autor, de figuras como Cyro 

de Freitas Valle ou Labbiano Salgado dos Santos que em 1939, momento crucial para os judeus 

da Europa, foram nomeados para duas das posições mais importantes no Itamaraty, a Secretaria 

                                                             
14 Essa frase dá o título ao estudo de Abella e Troper, sobre a política de obstáculos aos refugiados judeus 
implementada pelo governo canadense. ABELLA, I. e TROPER, H. None Is Too Many. Canada and the Jews of 

Europe. 1933-1948. Toronto: University of Toronto Press, 2012. 
15 CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O Anti-Semitismo na Era Vargas (1930-1945). São Paulo: Editora Brasiliense, 

1988, p. 168. [Itálico cf. o livro] 
16 Idem. 
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Geral e a Divisão de Passaportes, respectivamente.17 No mesmo ano, Freitas Valle assumiria a 

Embaixada do Brasil na Alemanha agindo “obsessivamente para obstruir toda a migração de 

judeus que se dirigia ao Brasil”.18 

Nem todos os diplomatas, porém, seguiram essa cartilha. Alguns questionavam a 

constitucionalidade das circulares que obstaculizavam a concessão de vistos para o Brasil; 

outros, perante o flagelo daqueles homens e mulheres cujas vidas estavam em perigo, 

desafiavam as disposições e carimbavam permissões à revelia das políticas do serviço 

diplomático. As decisões desses últimos, somadas às autorizações concedidas pelo próprio 

Itamaraty que, em alguns casos, anulavam as proibições de cônsules na Europa e permitiam a 

outorga dos vistos, resultaram em situações ambivalentes que foram analisadas por Jeffrey 

Lesser em seu principal trabalho sobre o tema, Welcoming the Undesirables.19   

Esse autor analisa as complexidades e contradições de uma política imigratória 

irresoluta que, ao tempo que adotava medidas para evitar o influxo de refugiados judeus ao 

Brasil, fundamentado em um conjunto de motivos específicos, permitia a entrada de alguns, 

com base em critérios diferentes. Ou seja, ao tempo que se criava uma categoria de pessoas 

consideradas “indesejáveis”, dava-se as boas-vindas a outra parte desse grupo por motivações 

variadas.   

Parte da análise de Lesser se concentra no excepcional ano de 1939, momento em que, 

comparativamente aos anos anteriores, foi permitida a entrada ao país de um número muito 

superior de judeus (4.601).20 O autor atribui a situação ao processo de aproximação diplomática 

                                                             
17 MILGRAM, Avraham. O Itamaraty e os Judeus. In, CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (org.). O Anti-Semitismo 

nas Américas. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2007, p. 379-410. 
18 Ibidem, p. 399. 
19 LESSER, Jeffrey. Welcoming the Undesirables. Brazil and the Jewish Question. Berkeley: University of 
California Press, 1995a. 
20 LESSER, J. 1985a, p. 53. Outra explicação para essa excepcionalidade, atribuída por Avraham Milgram ao 

diplomata Maurício Nabuco, estaria no aproveitamento de cotas dos anos anteriores consentidas pelo Conselho de 

Imigração e Colonização por meio do artigo 6 do Decreto n. 2010 de 20 de agosto de 1938. MILGRAM, A. op. 

cit., p. 396-397. 
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e comercial entre Brasil e Estados Unidos, país que, cada vez mais, buscava o fim da 

neutralidade brasileira, oferecendo contrapartidas econômicas e militares e demandando em 

troca, entre outros, uma maior participação na questão dos refugiados.  

Em artigo também publicado em 1985, Lesser tratou especificamente do caso dos 

acadêmicos judeus, um grupo que, para ele, tocaria “o âmago do dilema brasileiro nos anos 

1930” ao obrigar os responsáveis pela implementação daquelas políticas limitantes a perguntar-

se se a sua visão sobre os judeus deveria ser relevada em benefício de estratégias que 

favorecessem o desenvolvimento do país.21 Nas palavras do autor, apresentava-se um dilema 

que obrigava a decidir se “a indesejabilidade de certos imigrantes podia ser preterida caso ela 

trouxesse os necessários benefícios econômicos ou políticos”.22  

Leonardo Senkman, em estudo comparativo no qual analisa a questão judaica na 

Argentina e no Brasil naquele período23, considera “pouco convincente ligar certos gestos 

liberalizantes da política restritiva de Vargas em matéria de refugiados judeus, entre julho de 

1939 e outubro de 1940, a suas tentativas de alinhamento internacional com Washington”.24 

Para corroborar a afirmação, o autor cita como exemplo a atitude hostil do Conselho de 

Imigração e Colonização contrária à autorização de entrada de três mil “católicos não arianos” 

– um “eufemismo para refugiados judeus batizados”, como ele mesmo explica – atitude que em 

nada teria prejudicado “os esforços do arquiteto da aliança militar com os Estados Unidos, o 

chanceler Oswaldo Aranha”.25 De fato, a partir de 1940, os Estados Unidos começaram a tratar 

o Brasil como parceiro estratégico, direcionando ajuda financeira a diversos projetos do 

governo Vargas, entre outros, a usina de Volta Redonda. Sobre isso acrescentou Senkman: 

                                                             
21 LESSER, Jeffrey. Jewish Refugee Academics and the Brazilian State, 1935 - 1945. Ibero-Amerikanisches Archiv, vol. 

21, no. 1/2, 1995b, pp. 223–239. JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/43392710. Acesso em: 3 jan. 2022, p. 223. 
22 Ibidem, p. 226. [Traduzido do inglês] 
23 SENKMAN, Leonardo, A Questão Judaica na Argentina e no Brasil. A Contraditória Lógica de 

Inclusão/Exclusão do Populismo Durante os Governos de Vargas e Perón”. In, CARNEIRO, Maria Luiza Tucci 

(org.). op. cit., p. 635-689. 
24 Ibidem, p. 672. 
25 Ibidem, p. 673. 

http://www.jstor.org/stable/43392710
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A administração Roosevelt sabia muito bem, por experiência própria, 

diferenciar entre o “incompreensível” antissemitismo racial do III Reich e de 

seus admiradores nacional-socialistas no Hemisfério Ocidental, por um lado, 

das “compreensíveis” restrições ao ingresso de refugiados indesejáveis nas 

democracias do Novo Mundo.26  

 

Em meio a essa realidade de restrições cinicamente “compreensíveis” que, de maneira 

geral, caracterizou as políticas imigratórias naquele momento, houve, no entanto, um tipo 

particular de diplomatas cuja ação ajuda a explicar como alguns poucos milhares de judeus – 

proporção baixíssima tendo-se em conta a dimensão das perseguições – conseguiram emigrar 

para novos destinos ao redor do mundo.27 No caso brasileiro, o nome mais emblemático é o do 

embaixador Luiz Martins de Souza Dantas que, à revelia das autoridades brasileiras, emitiu 

centenas de vistos através das poucas brechas que encontrava em meio ao cerceamento. Entre 

elas está a circular 1.249, expedida em 27 de setembro de 1938 que estipulava alguns “casos 

especiais” à entrada, elencando “cientistas e artistas”, “técnicos requisitados pelo governo do 

Estado” e “capitalistas e/ou industriais que provassem a transferência e aplicação de um capital 

mínimo de 500:000$000”.28 As supostas exceções, no entanto, não eram facilmente aplicáveis, 

como mostram alguns documentos produzidos pelo próprio Souza Dantas em 1940. Faremos 

aqui referência a dois deles.  

O primeiro, já analisado por Milgram no texto anteriormente citado, é uma carta enviada 

por Souza Dantas, em novembro de 1940, ao então Ministro das Relações Exteriores, Oswaldo 

Aranha. Por meio dela, o embaixador pleiteia a permissão para outorgar mais vistos a artistas e 

intelectuais, a quem se refere como “obreiros do Espírito, muitos de valor indiscutível, e autores 

                                                             
26 Ibidem, p. 676. 
27 Entre os diplomatas que mais contribuíram nesse sentido, além de Souza Dantas, destacam-se: o vice-cônsul do 

Japão na Lituânia Chiune Sugihara, o cônsul português em Bordeaux Aristides Souza Mendes, o vice-cônsul suíço 

em Budapeste Carl Lutz e o adido comercial da embaixada da Espanha, também em Budapeste, Sanz Briz. 
28 CARNEIRO, 1988, op. cit., p. 186. 
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de obras meritórias, a tatear nas trevas que hoje se abatem sobre a Europa”.29 Esse pleito 

certamente não teria existido caso os limites à concessão não continuassem severos.  

O segundo documento, localizado no acervo de Ernst Feder mantido pelo Instituto Leo 

Baeck em Nova York, é uma nota que o embaixador brasileiro escreveu ao proeminente 

jornalista alemão, de próprio punho, na qual reafirmava seus esforços por conseguir um visto 

para ele e a esposa. Enfatizava, no entanto, que embora não estivesse autorizado a fazê-lo: “vous 

êtes un cas spécial” [o Sr. é um caso especial].30  

Malgrado as enormes dificuldades, o diplomata tomaria em suas mãos centenas de 

“casos especiais” como os de Feder, inclusive, como veremos, o de Richard Lewinsohn, que 

em 10 de setembro de 1940 obteve o visto, assinado pelo próprio embaixador, que lhe permitiria 

sair da Europa e entrar no Brasil.31 Outros indícios mostram ainda que o trabalho de Dantas não 

se limitava ao lado burocrático da diplomacia. Além dos vistos, fornecia cartas de 

recomendação para que esses “obreiros do espírito” conseguissem refazer suas carreiras no 

novo destino.  

E, mais uma vez, é no acervo de Feder onde encontramos provas desses indícios nas 

breves notas escritas por Souza Dantas com tal finalidade.32 Embora no caso de Lewinsohn não 

                                                             
29 Luiz Martins de Souza Dantas a Oswaldo Aranha, 14/15 nov. 1940, Arquivo Oswaldo Aranha, CPDOC, AO 

40.12.14/2. Apud. MILGRAM, A., op. cit., p. 407. 
30  COLFFIELD, Carol. O Embaixador Apátrida: os exílios de Ernst Feder a partir de seus escritos, 1933-

1957. In: SCHMUCK, Lydia; ARNOLD, Sonja (Org.). Romanisch-Germanische Zwischen Welten: Exilliteratur 

als Zeugnis und Motor einer vernetzten Welt, p. 51-70. Berna: Peter Lang, 2020, p. 56. 
31  A atuação de Souza Dantas foi reconhecida pelo Memorial Yad Vashem, Israel, que lhe concedeu o título 

de Justo Entre as Nações em cerimônia realizada em 10 de dezembro de 2003, em Jerusalém. Disponível em: 

http://www.yadvashem.org/righteous/stories/dantas. Acesso em: 3 jan. 2022. Sobre a trajetória do embaixador: 

KOIFMAN, Fábio. Quixote nas Trevas: o Embaixador Souza Dantas e os Refugiados do Nazismo. São Paulo: 

Record, 2012. 
32 Em 16 de abril de 1954, por ocasião do falecimento de Souza Dantas, Ernst Feder relembrou em artigo publicado 

no Jornal do Brasil, seu encontro em Vichy com o embaixador: “Julguei-me feliz, quando, recebido pelo 

embaixador Souza Dantas, troquei aquele ambiente nazifrancês, equívoco e doloroso, pela serenidade inteligente 

do meio brasileiro. Recebeu-me o embaixador nos seus aposentos do Hotel Majestic, onde, com a discreta 
dignidade e a veludosa energia de que tinha o segredo, conseguira criar o ambiente da embaixada em Paris e da 

sua residência particular, durante tanto tempo um centro mundialmente conhecido de elegância, distinção e bom 

gosto. Deu-me todas as informações pedidas, com amabilidade e franqueza e recomendou-me carinhosamente ao 

seu primeiro colaborador na Embaixada. [...]. Patenteava-se naquelas horas fatais o grande coração e a infinita 

bondade desse Embaixador que, atendendo a inúmeras solicitações de seres humanos em perigo de vida, soube 

http://www.yadvashem.org/righteous/stories/dantas
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tenhamos tido acesso a documentos equivalentes, poderíamos deduzir que, dada a celeridade 

com que tanto ele como Olga Obry começaram a publicar na imprensa brasileira, é possível que 

tenha sido o embaixador quem forneceu a Lewinsohn as chaves para o meio jornalístico 

brasileiro. Um ano após a chegada, esse mesmo meio, por sua vez, levaria o economista alemão 

ao coração da máquina administrativa varguista, o DASP, que então tinha como diretor-geral o 

criador do Departamento, Luiz Simões Lopes (1903-1994).33  

A vinda de Giorgio Mortara ao Brasil também se deu por meio de outra figura do corpo 

diplomático brasileiro, o então Ministro Plenipotenciário para assuntos de comércio exterior 

Júlio Augusto Barboza Carneiro (1891-1989) que, como o italiano, era membro do Instituto 

Internacional de Estatística. Ao inteirar-se da busca de Mortara por um destino fora da Itália, 

Barboza Carneiro começou imediatamente a mobilizar-se para conduzir aquele excelso nome 

ao IBGE, sensível órgão na estrutura do Estado Novo, então presidido por outro embaixador, 

José Carlos de Macedo Soares (1883-1968).34  

Neste momento, acreditamos, poderíamos apresentar uma das primeiras perguntas que 

motivaram a elaboração desta pesquisa, ou seja, considerando-se a existência de uma política 

de Estado claramente restritiva à entrada de judeus por considerá-los elementos “indesejáveis”, 

como poderia explicar-se a presença, no âmago da burocracia do Estado Novo, de duas figuras 

perseguidas em seus países de origem por preceitos raciais comparáveis aos que impulsionaram 

a emissão das circulares secretas que restringiam a entrada e a permanência de judeus no Brasil?  

A hipótese inicial é que, embora pareça haver uma contradição entre as restrições de 

entrada aos judeus no Brasil e a contratação dos dois técnicos cujos nomes protagonizam este 

trabalho para atuarem junto ao governo, ambas situações são parte de uma mesma linha 

                                                             
harmonizar as rigorosas regras burocráticas com os mandamentos da humanidade. [...]. FEDER, Ernesto. Encontro 
com Souza Dantas em Vichy. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 25/26 de abril de 1954, p. 1-2 [2º caderno]. 
33 DA SILVA, Suely Braga (org.). Luiz Simões Lopes: Fragmentos de Memória. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2007. 
34 Advogado, industrial, diplomata, o paulista Macedo Soares foi o primeiro presidente do IBGE, ocupando o cargo 

desde a fundação do Instituto em 1936 até 1951. Em 1955 voltaria a presidi-lo até o ano seguinte. 
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doutrinária intrínseca ao pensamento dos líderes que então ocupavam o Catete, preocupados, 

por um lado, em formar uma sociedade baseada na ideia de um tipo de população ideal – o que 

explica a rigidez de uma política imigratória que dava preferência ao europeu branco, latino – 

e, por outro, na construção de um Estado forte, apoiado em preceitos de racionalidade científica, 

no qual o técnico de excelência era valorizado como figura de fundamental importância. 

Embora muitas das políticas implementadas pela aliança que então ocupava o poder no 

Brasil guardassem semelhanças com iniciativas do fascismo, seus preceitos apoiavam-se 

originalmente nas ideias positivistas de cunho castilhista do líder Getúlio Vargas.35 Isso não 

significa que naquele contexto mundial, no qual surgiam novas e radicais formas de 

organização, novos experimentos não fossem observados. Assim, além fascismo e do nazismo, 

olhava-se simultaneamente para o salazarismo, para o modelo rooseveltiano do New Deal e até 

mesmo para certos aspectos do modelo soviético, primeira tentativa, de fato, de uma sociedade 

totalmente planejada.36 E embora houvesse elementos exclusivos a cada uma dessas referências, 

em comum elas tinham a busca pela implementação de modelos coletivistas com ênfase na 

primazia do Estado na transformação da sociedade calcada na “eficiência técnica”, a partir de 

um corpo social de “homens novos”, algo que levaria ao primeiro plano a questão racial. 

Esse processo fez com que ressurgissem também as ideias eugenistas que se, excetuando 

a Alemanha nazista, não foram postas em prática mediante genocídio, manifestaram-se com 

toda sua força excludente nas políticas de imigração. Países como Estados Unidos, Argentina, 

                                                             
35 Doutrina política de inspiração positivista originada nas ideias de Júlio de Castilhos que governou o Rio Grande 

do Sul entre 1891 e 1898, e que alimentou as ideias de lideranças como Borges de Medeiros, Pinheiro Machado e 

o próprio Getúlio Vargas. Segundo o historiador Antonio Paim: [...] sem a referência da teoria e da prática 

castilhista nossa história republicana torna-se campo propício a simplificações de toda ordem, como por exemplo 

a tentativa de reduzir o Estado Novo a uma projeção do nazifascismo. Ainda mais: não se trata tão-somente da 

ascendência do autoritarismo [...]. [...] é uma doutrina de muito maior significação, coerentemente elaborada, que 

foi defendida e aperfeiçoada no Rio Grande do Sul ao longo dos quatro primeiros decênios da República e, a 

seguir, transplantada para o plano nacional por Getúlio Vargas (1883/1954). PAIM, Antonio. A Querela do 
Estatismo. Coleção Biblioteca Básica Brasileira. Brasília: Senado Federal, 1998, pp. 86-87. 
36 Embora as economias corporativistas se contrapusessem ao socialismo soviético, a prática de planejamento 

levada a cabo nos primeiros anos após a revolução bolchevique atraiu o olhar de muitos de seus técnicos, inclusive 

Giorgio Mortara que, como defensor do corporativismo, conforme veremos, discordava da ausência de liberdades 

na União Soviética, mas elogiava seu modelo de planejamento econômico. 
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Austrália ou Canadá, que na maior parte do século XIX haviam mantido uma política de portas 

abertas aos imigrantes, recebendo grandes contingentes, passaram gradualmente a impor 

restrições por iniciativa das respectivas autoridades centrais que, crescentemente, assumiam a 

tarefa de regular direitos individuais.37   

No caso brasileiro, desde o início da década de 1930 e principalmente a partir de 1937, 

com a instauração do Estado Novo, embora se reconhecesse a necessidade da imigração, 

buscou-se reforçar mecanismos restritivos baseados em preceitos predominantemente raciais, 

de modo a impedir que a tão buscada brasilidade, enraizada em correntes de pensamento 

antiliberais e autoritárias, não fosse ameaçada. 

Por outro lado, nos novos modelos de organização que estavam sendo implementados 

no mundo e também Brasil, havia uma ambição modernizadora apoiada na racionalidade que 

atribuía ao técnico um papel indispensável. Aqui, dada a pouca oferta de instituições 

formadoras de quadros especializados e a urgência que exigia a execução das tarefas às quais o 

regime se propunha, a escassez de especialistas que pudessem levar adiante os projetos era tida 

como uma séria limitação a ser superada. 

Uma figura, diretamente vinculada às trajetórias de Mortara e Lewinsohn no Brasil cujos 

escritos e depoimentos ilustram muito bem os anseios em prol da implementação de um modelo 

gerencial com ênfase na excelência técnica é a do engenheiro goiano Benedicto Silva (1905-

2000). Seu pensamento, aliás, reflete boa parte das aspirações da administração naquele período. 

Em ensaio publicado em 1938 na Revista do Serviço Público, Silva nos ajuda a divisar 

o ambiente de ideias que informavam os integrantes da burocracia que acompanhou o itinerário 

                                                             
37 Em estudo sobre o tema, Thomas C. Leonard identifica o ano de 1882 como sendo o fim da era de imigração 

aberta nos Estados Unidos, momento em que foi promulgado o Chinese Exclusion Act que proibia toda imigração 
chinesa e a naturalização dos que já estavam no país por considerá-los uma raça inferior não assimilável. Nesse 

ano e nos seguintes, outras leis seriam aprovadas, tendo como alvo outros grupos, inclusive os judeus. Como 

indicam o mesmo trabalho, a Estátua da Liberdade, erigida com atraso em 1886, já não representava os ideais que 

originalmente se pretendia projetar.  LEONARD, Thomas C. Illiberal Reformers. Race, Eugenics & American 

Economics in the Progressive Era. New Jersey: Princeton University Press, 2016. 



15 

 

dos dois nomes destacados neste trabalho. Era um entusiasta da visão positivista de um Estado 

que, em suas palavras, caminhava “poderosamente para seu destino”, movendo-se do presente 

para um futuro que era seu “habitat natural”.38 Esse novo Estado manifestava-se como “arqui-

empreendedor”, poderoso. Como entidade complexa e com funções quase ilimitadas, esse ente 

não poderia prescindir da cooperação da ciência e da técnica. Nesse sentido, concluía: “O 

Estado Moderno não somente é um domínio de especialistas de todos os matizes, como também 

uma vasta escola de ‘experts’”.39 Foi referindo-se a esse contexto que, em 1938, na homenagem 

que o IBGE prestou ao centenário de nascimento de Giorgio Mortara e Richard Lewinsohn, 

Benedicto Silva relembrava:  

 

Por uma série de coincidências, que eu mesmo não sei explicar, fui o 

intermediário da contratação [de Mortara e Lewinsohn] pelo DASP. Devo 

esclarecer que os motivos por que desempenhei tal missão foram, antes de 

mais nada, pragmáticos: ante a evidência da superioridade intelectual desses 

expoentes da intelligentsia europeia de então, seríamos como energúmenos se 

não nos valêssemos da oportunidade de ouro que se oferecia: a de colocá-los 

no serviço civil federal.40 

 

O ímpeto que levou à criação do IBGE e do DASP que, além das tarefas originais, 

tinham também a função de formar quadros técnicos, fez com que Mortara e Lewinsohn, por 

suas trajetórias, extrapolassem a função de consultores, tornando-se mestres dentro das próprias 

estruturas onde atuavam, assim como no meio universitário, em eventos voltados a temas 

especializados e por meio de artigos em revistas técnicas. 

                                                             
38 SILVA, Benedicto. Ensaio de Análise do Estado Moderno. Revista do Serviço Público, v. 4, n. 3, pp. 64-71, Rio 
de Janeiro, dez. 1938, p. 64. 
39 Ibidem, p. 65. 
40 SILVA, Benedicto. Sábio, Justo e Bom. Giorgio Mortara. Centenário de Nascimento, 1885-1995. Rio de 

Janeiro: Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, 1985, p. 61.  
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Nesse âmbito, um dos palcos por excelência de sua atuação na década de 1940 foi a 

Revista do Serviço Público. Lançada em janeiro de 1938 e inicialmente editada pelo Conselho 

Federal do Serviço Público Civil – precursor do DASP –, teve o estatístico Urbano C. Berquó 

como seu primeiro diretor. Tal como expressaram os editores no primeiro número, a publicação 

constituía uma nova abordagem em relação às características próprias do pessoal que iria ocupar 

os cargos da administração. O propósito era que aquele corpo técnico continuasse 

“ininterruptamente uma vida de estudo e de vigilante curiosidade intelectual”.41 Exortava-se a 

abandonar o “velho trabalho burocrático” e a imprimir ao novo “uma fisionomia racional e 

científica”.42 Justificava-se, desse modo, o surgimento de um meio impresso que permitisse 

“acompanhar assiduamente todos os progressos da técnica do serviço público, [...] ficando [os 

funcionários] em dia com tudo que se faz a respeito de tal assunto, tanto no Brasil como no 

estrangeiro”.43  

Ali, entre 1941 e 1948, Lewinsohn publicaria mais de seis dezenas de artigos.44 No 

mesmo espírito foi também criada em 1939 a Revista Brasileira de Estatística que, como 

também será mostrado, abrigaria muitos dos estudos realizados por Giorgio Mortara no país e 

também os eventos nos quais participou na organização. Esse periódico tinha como principais 

objetivos a formação e a integração dos técnicos daquela comunidade espalhados por todo o 

país, dentro de um contexto em que a estatística era considerada instrumento fundamental para 

o desenho das políticas públicas, tanto do ponto de vista dos líderes revolucionários gaúchos45 

quanto das demais figuras que formavam a aliança então no poder.  

                                                             
41 REVISTA do Serviço Público. Revista do Serviço Público, ano 1, v. 1, pp. 3 – 5, nov. 1937, Rio de Janeiro, 

DASP, p. 3. 
42 Ibidem, p. 4. 
43 Ibidem, p. 5. 
44 COLFFIELD, Carol. O Paraibano e o Judeu: diálogos assíncronos entre Celso Furtado e Richard Lewinsohn na 

Revista do Serviço Público e além. Revista História Econômica & História de Empresas, Dossiê Celso Furtado 
100 anos, v. 24, n.1, jan.-abr., 2021, São Paulo, p, 36. Disponível em: https://doi.org/10.29182/hehe.v24i1.785. 

Acesso em: 3 jan. 2022. 
45 Retomando a questão da influência do castilhismo no governo Vargas, é interessante apontar aqui a visão sobre 

a estatística do próprio precursor dessa doutrina, Júlio de Castilhos (1860-1903) que, quando ainda era Secretário 

de Estado no Rio Grande do Sul, no Ato Adicional de 21 de dezembro de 1889 por meio do qual introduziu 

https://doi.org/10.29182/hehe.v24i1.785
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Entre os últimos estava um grupo que, ainda nos anos 1920, em Minas Gerais, foi 

encarregado de implementar diversas políticas idealizadas pelo governo de Francisco Campos 

– posteriormente ministro de Vargas e responsável pela redação da Constituição de 1937. Um 

desses mineiros, Mário Augusto Teixeira de Freitas (1891-1956), foi figura de destaque no 

campo da estatística como idealizador e realizador de um trabalho pioneiro na esfera de seu 

estado. Em 1930, quando Campos aceitou o convite de Vargas para assumir o recém criado 

Ministério da Educação e Saúde Pública, foi dada a Teixeira de Freitas a tarefa de criar e dirigir 

o órgão que daria origem ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.46 O lema 

desse técnico era, “faça o Brasil estatística como deve ter, que a estatística fará o Brasil como 

deve ser”.47  

A implementação de uma agência de coleta de informações robusta e distribuída por 

todo o território nacional era o objetivo fundamental de Teixeira de Freitas que, poucos anos 

mais tarde, encontraria nos conhecimentos científicos de Giorgio Mortara a sustentação 

intelectual para levar a cabo aquele projeto.  

As pinceladas de contexto incluídas nesta introdução buscam assinalar a importância 

atribuída pelo Estado Novo à figura do técnico na organização da administração brasileira. Ao 

considerar-se, porém, uma situação mundial na qual experientes profissionais eram obrigados 

a deixar para trás uma Europa que os perseguia, certamente caberia perguntar: por que vieram 

tão poucos para o Brasil?  

                                                             
modificações na lei orçamentária para 1890, fez referência à importância da estatística. Dizia Castilhos: “Não se 

pode conceber a possibilidade de administrar um país sem dados estatísticos, pois que, sem eles, tudo é feito 

arbitrariamente, sem fundamento, sem critério e com grave prejuízo para o povo, que é vítima dos atos levianos 

dos que governam sem doutrina e dos que administram por vagas inspirações, sem dados positivos em relação aos 

diversos ramos do serviço público.” CASTILHOS, Júlio de. Ato Adicional, 21 de dezembro de 1889. Leis, 

Decretos e Atos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, de 1890, Porto Alegre, Of. Graf. da Casa da 

Correção. VÉLEZ-RODRÍGUEZ, Ricardo. Castilhismo: uma Filosofia da República. Brasília: Senado Federal, 

2000, p. 49. 
46 SENRA, Nelson de Castro (org.). Teixeira de Freitas e a Criação do IBGE. Correspondência de um Homem 

Singular e Plural. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 2016, p. 48. 
47 Extraído de discurso pronunciado por Teixeira de Freitas em 21 de dezembro de 1936, em reunião geral do 

Conselho Nacional de Estatística, quando ocupava o cargo de Secretário Geral. In, CONSELHO Nacional de 

Estatística. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22 dez. 1936, p. 7. 
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Dada a realidade das restrições à entrada de judeus como parte da política do regime 

naquele período, parte da resposta pode ser encontrada na mesma frase de Lacerda que abre 

este trabalho, ou seja: por causa do racismo do serviço de imigração do Estado Novo. Outras 

hipóteses, no entanto, também devem ser consideradas. Entre elas, em primeiro lugar, é 

importante lembrar que entre 1933 e 1939, alguns países da Europa ainda ofereciam 

possibilidades de exílio. Assim, levas de exilados, naqueles anos, tinham como destino 

principalmente França, Inglaterra e Suíça. Muitos optavam por atravessar o oceano, rumo aos 

Estados Unidos.  

Com o início da guerra em 1939 e a queda da França em 1940, o perigo passou também 

a rondar a Inglaterra. Além do risco intrínseco a um conflito bélico, os judeus refugiados nesses 

dois países, mesmo tendo perdido as respectivas nacionalidades, passaram a ser alvo das 

medidas tomadas pelos governos francês e inglês contra os chamados “estrangeiros inimigos”. 

O risco de deportação para a Alemanha ou territórios ocupados, obrigava, assim, a abandonar 

o solo europeu.  

Conforme mencionado anteriormente, a dimensão da situação limitava cada vez mais as 

possibilidades de acolhimento por parte das instituições estadunidenses. Foi somente nesse 

contexto que outros destinos, muitos deles extremamente incertos quanto às possibilidades de 

recolocação profissional, situação econômica e social, além das barreiras linguísticas – por isso 

inicialmente menos procurados – passaram a ser considerados, entre eles, o Brasil. 

Outra das hipóteses que serve de explicação para o baixíssimo número de técnicos 

refugiados do nazismo e do fascismo no Brasil está na preocupação de algumas figuras locais 

com a competência dos estrangeiros que poderiam vir a integrar os quadros do governo. Um 

exemplo disso pode observar-se em um diálogo epistolar entre Gustavo Capanema – então 

Ministro da Educação de Vargas – e o economista Eugênio Gudin, em torno à contratação do 
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também economista John F. Normano48 que, com trabalhos publicados sobre o país e então nos 

Estados Unidos, buscava aqui uma colocação profissional. Embora, como dizia Gudin a 

Capanema, Normano tivesse escrito um dos melhores livros sobre história econômica nacional, 

sua obra não refletia o produto de “um verdadeiro economista”. Por isso, concluía: “Como tive 

ocasião de dizer ao Sr. Ministro, penso que, neste artigo [técnicos], só devemos importar do 

‘muito bom’”.49  

Embora essa última hipótese seja muito difícil de mensurar tendo em conta a 

documentação disponível, há outra muito palpável e disseminada: trata-se da inquietude do 

governo brasileiro em relação a eventuais simpatias ou associação dessas figuras ao 

comunismo. Um temor potenciado pelo próprio discurso antissemita moderno que ligava o 

judeu ao movimento comunista internacional, tema extensamente explorado em discursos e 

panfletos voltados a somar novos ingredientes à vasta lista que colocava o judeu como “fonte 

de todos os infortúnios”.50 

Cabe ainda mencionar a questão do quinta-colunismo, um dos argumentos utilizados 

pelo Tribunal de Contas quando, em 1942, um de seus procuradores tentou anular o contrato 

entre Richard Lewinsohn e o DASP alegando que ele poderia estar fazendo-se passar por judeu, 

enquanto servia ao regime alemão. Nada mais injusto para um homem que, caso fosse 

deportado, naquele momento, certamente teria sido enviado para um campo de concentração. 

De qualquer maneira, o pretexto era combater supostos “quistos” de infiltração alemã, atitude 

                                                             
48 O economista John F. Normano, cujo verdadeiro nome era Isaac Ilyich Levin, nasceu em Kiev em 12 de julho 

de 1887. Em 1921 foi forçado a exilar-se em Berlim após ter escrito um artigo crítico sobre o pensamento 

econômico de Lenin. Na Alemanha, tornou-se um banqueiro de sucesso mas durante a crise de 1929 foi acusado 

de falsário. Conseguiu escapar então para o Brasil onde mudou o nome. Na década de 1930 foi para os Estados 

Unidos, onde chegou a lecionar em Harvard mas, ao descobrir-se que havia mudado a identidade, perdeu o cargo 

na Universidade, embora lhe tivesse sido permitido permanecer no país. Faleceu em Nova York em 25 de abril de 

1945. Sobre sua intensa trajetória: LEMBKE, Hans H. Bankier, Fälscher, Historiker. Der Weg des Isaac Lewin 
durch die Geschichte seiner Zeit. Freiburg: Centaurus Verlag & Media, 2012.  
49 CARTA de Eugênio Gudin a Gustavo Capanema, 28 de maio de 1941. Arquivo Gustavo Capanema – Série 

Correspondentes, GC b Gudin, E. Rio de Janeiro, FGV/CPDOC. Disponível em: 

https://www.docvirt.com/docreader.net/ARQ_GC_B/4632. Acesso em: 3 jan. 2022. 
50 Slogan disseminado pelo jornal antissemita alemão Der Stürmer. 

https://www.docvirt.com/docreader.net/ARQ_GC_B/4632
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que se agravou particularmente quando o Brasil declarou estado de beligerância contra os países 

do Eixo.51 

Esse problema, aliás, poderia ser colocado como ápice das contradições que em vários 

locais de exílio atingiu os judeus exilados oriundos dos países do Eixo; um fenômeno que de 

certa maneira sintetiza a longa história do antissemitismo no qual forças externas atribuem a si 

mesmas a incumbência de decidir, em cada situação, quem é o judeu. Hannah Arendt, em seus 

Escritos Judaicos, verbalizou esse drama em tom pungente:  

 

Fomos expulsos da Alemanha porque éramos judeus. Mas, mal tendo cruzado 

a fronteira francesa, fomos transformados em boches.52 Disseram-nos 

inclusive que deveríamos aceitar essa designação se realmente fôssemos 

contra as teorias raciais de Hitler. Durante sete anos, desempenhamos o papel 

ridículo de tentar ser franceses – ao menos, cidadãos em potencial; mas, no 

início da guerra, fomos internados como boches da mesma maneira. Nesse 

ínterim, contudo, a maioria de nós havíamos, de fato, nos tornado franceses 

tão leais que não podíamos nem mesmo criticar uma ordem governamental 

francesa; portanto, declaramos que não havia problema em ser internado. 

Fomos os primeiros prisonniers volontaires que a história viu. Depois que os 

alemães invadiram o país, o governo francês teve apenas que mudar o nome 

da firma; tendo sido presos porque éramos alemães, não nos libertavam porque 

éramos judeus. 

 

É a mesma história em todo o mundo, repetida continuamente. Na Europa, os 

nazistas confiscaram nossas propriedades; mas no Brasil temos que pagar 30% 

de nossa riqueza, como o membro mais leal do Bund der Auslandsdeutschen. 

Em Paris, não podíamos sair de casa depois das oito horas porque éramos 

                                                             
51 Uma passagem no diário do jornalista Ernst Feder relata um encontro que no dia 29 de julho de 1941 teve com 

Cândido Guinle de Paula Machado que revela como essa questão era parte do dia-a-dia naqueles anos. No 

fragmento, Feder conta ter pedido a seu interlocutor que o apresentasse a certos círculos de jornalistas para uma 

possível cooperação. A resposta de Paula Machado, porém, trazia embutida toda a ironia da situação dos judeus 
alemães no exílio: “Vou lhe dizer com toda franqueza, é difícil porque você é alemão. Eu sei quem você é porque 

senão nem o teria recebido. Mas a desconfiança em relação aos alemães é muito grande aqui. Tememos a quinta 

coluna”. FEDER, Ernst. Diários Brasileiros, 1941, 29.07.1941, p. 8. Ernst Feder Collection; AR7040; Box 2: 

Diaries II, 1941-1962, Leo Baeck Institute. 
52 Termo pejorativo, em francês, para designar uma pessoa de ascendência alemã. 
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judeus; mas em Los Angeles somos restringidos porque somos “alienígenas 

inimigos”. Nossa identidade muda com tanta frequência que ninguém 

consegue descobrir quem realmente somos.53 

    

Richard Lewinsohn viveria ao menos duas vezes essa incongruência, naquele período: 

primeiro na França, em 1940, quando foi internado em um estádio em Paris e, posteriormente, 

em campos de concentração no interior do país, depois no Brasil, em 1942, no já mencionado 

episódio em torno à sua contratação pelo DASP, decisão que, aliás, também pusera em risco o 

contrato de Mortara devido à sua igual condição de “súdito do Eixo”, como veremos 

detalhadamente.  

Ao reconstruirmos esses e outros momentos e situações nas trajetórias de dois 

economistas exilados, Richard Lewinsohn e Giorgio Mortara, buscamos acrescentar mais 

elementos ao já sólido edifício de estudos voltados a descortinar um período da história em que 

a proscrição dos judeus, com diferentes matizes, se traduzia como a proscrição dos valores 

humanos em si. 

Em termos de estrutura, o trabalho tem como ponto de partida a abordagem das origens 

de ambas personagens, enfatizando-se primeiramente a produção intelectual anterior ao exílio, 

não somente como elemento definidor, mas como ponte para melhor compreendermos a 

maneira como eles iriam conectar-se ao contexto brasileiro, foco principal do trabalho.  

Quanto às origens, buscamos também abordar dois elementos imbricados e 

fundamentais para o foco da pesquisa. Um deles é a maneira como se deu a relação dos dois 

protagonistas judeus com os eventos históricos das décadas de 1920 e 1930 em seus respectivos 

países – a Alemanha, no caso de Lewinsohn e a Itália no caso de Mortara. O outro, explorar, 

nos interstícios que suas próprias narrativas permitem, a maneira como se viam enquanto judeus 

                                                             
53 ARENDT, Hannah. We Refugees. The Jewish Writings. New York: Schocken Books, 2007, p. 270. [Traduzido 

do inglês]. 
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e como tratavam as questões relacionadas ao tema. Trata-se de dois aspectos importantes e 

complexos de cuja simbiose, no contexto histórico, desenhou-se o flanco através do qual suas 

existências seriam radicalmente alteradas. 

Como indivíduos e devido às origens nacionais e familiares bem distintas, a abordagem 

desses aspectos em ambos protagonistas se deu – como não poderia ser de outra forma – de 

maneira também particularmente distinta. Embora em Lewinsohn, uma personagem que 

preservou cuidadosamente seu lado pessoal, não tenha sido possível estabelecer diretamente 

sua atitude perante aquelas vivências, suas publicações, principalmente as que produziu 

anteriormente ao exílio revelam em diversos momentos a preocupação com as questões que 

afetavam os judeus, invariavelmente atreladas, de uma maneira ou outra, ao sempre mutante 

mas nunca ausente fenômeno do antissemitismo. Nesse sentido, buscaremos demonstrar como, 

em parte de sua obra, esse fenômeno, de certa maneira, colocou-se como ponto de fuga para o 

qual confluíam as principais linhas da perspectiva de seu trabalho.  

A mais direta dessas linhas foi traçada quando no mesmo ano em que foi publicado o 

panfleto hitleriano Mein Kampf, 1925, Lewinsohn lançou sua obra intitulada Jüdische 

Weltfinanz? na qual analisa o complexo emaranhado resultante de uma nova face do 

antissemitismo caracterizada por condensar na figura do judeu, concomitantemente, 

sentimentos anticapitalistas e anticomunistas. Já as linhas indiretas, fomos buscá-las nas 

páginas da revista onde ele começou sua carreira jornalística em 1921 – a Weltbühne – e nas 

obras que escreveu durante as décadas de 1920 e 1930, em surpreendente ritmo, por meio das 

quais desnudou parte das conexões que conduziam aos verdadeiros donos do poder econômico 

naquele momento – majoritariamente não judeus –, revelando nomes de pessoas e empresas 

responsáveis pelo controle das finanças e profundamente imiscuídas na política e na guerra. Era 

seu esforço por demonstrar a verdadeira combinação de forças que moviam a Alemanha e a 

Europa.  
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No caso de Giorgio Mortara, o neto do rabino de Mântua cujo pai, um dos mais 

renomados juristas de seu país, decidira abraçar a laicidade e educara seus filhos longe dos 

aspectos religiosos do judaísmo, os elementos definidores de sua identidade tinham como base 

o ser italiano e o ser cientista. O judaísmo, nesse sentido, era abordado por ele somente pelo 

aspecto religioso ao qual não aderia, como também não aderia a qualquer outra religião. Assim, 

seu banimento da Itália à raiz das Leis Raciais que o definiam como judeu, malgrado seus 

protestos, teria um caráter alegadamente alheio à sua compreensão. 

A conjunção de forças que sacudiu os alicerces da identidade de Mortara em seus 

sentimentos nacionais como italiano, também o atingiria como cientista já que foi de seu próprio 

meio, o científico, que partiu o embasamento intelectual para as ações persecutórias que 

acabaram expulsando-o, primeiro, de seu meio profissional e, em seguida, de seu país. Figuras 

muito próximas a ele, como Maffeo Pantaleoni e Corrado Gini, embora não tivessem assinado 

o Manifesto dos Cientistas Racistas54 haviam sim contribuído para construir os alicerces de 

uma política que somente poderia justificar-se sobre “bases científicas”.55 

Parte da perplexidade de Giorgio Mortara com os acontecimentos disparados em 

setembro de 1938, na Itália, permaneceria quase inalterada por toda sua vida, como pode 

observar-se inclusive em sua autobiografia escrita em 1964, ou seja, aproximadamente três anos 

antes de sua morte.56 Esse relato em primeira pessoa foi um dos documentos utilizados para 

aproximar-nos da maneira como Mortara relembraria o momento de ruptura que culminou com 

sua partida para o exílio, embora não tenha sido essa a principal referência nesta pesquisa, mas 

                                                             
54 Documento que em agosto de 1938 levara a público a questão racial materializada um mês mais tarde em lei. O 

tema será abordado em maiores detalhes na primeira parte do trabalho. 
55 Segundo os mesmos autores, as características dessa fusão entre ciência e raça eram específicas e não uma mera 

importação do racismo germânico. Buscava-se afirmar uma visão caracterizada como “itálica”, dominada por uma 

abordagem espiritualista, cujo caráter autônomo e específico foi defendida inclusive perante os alemães da aliança 
ao tempo que afirmava “a plena adesão às disposições legislativas antijudaicas do regime”. ISRAEL, Giorgio e 

NASTASI, Pietro. Scienza e Razza nell’Italia Fascista. Bologna: Il Mulino, 1998, p. 10. 
56 LA SAPIENZA. Omaggio a Giorgio Mortara. Vita e Opere, 1885-1967, pp. 13-50. Roma: Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”. Facoltà di Scienze Statistiche, Demografiche e Attuariali. 

Dipartimento di Scienze Demografiche, 1985. 
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sim fontes primárias produzidas concomitantemente aos acontecimentos, principalmente a 

correspondência dos meses imediatamente após a proscrição do meio técnico e acadêmico. 

Algumas delas já foram publicadas em estudos sobre o período, outras foram recuperadas em 

acervos como o da Biblioteca do Senado italiano e a Banca d’Itália, instituição junto à qual ele 

exerceu um destacado papel nos anos 1930.57  

Em relação aos meses de busca de Giorgio Mortara por um lugar de exílio um 

importante acervo consultado foi o do Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign 

Scholars, na Biblioteca Pública de Nova York. Ali se encontra não somente a correspondência 

entre Mortara e interlocutores nos Estados Unidos, mas também a que foi produzida pelas 

diversas figuras empenhadas em concretizar a transferência do italiano para uma Universidade 

ou instituição estadunidense. 

Uma das lacunas documentais quanto a esse período, no entanto, permanece. Trata-se 

da correspondência que selou o convite das autoridades brasileiras a Mortara para ocupar o 

cargo de consultor da Comissão Censitária Nacional. Algumas fontes, no entanto, permitiram 

complementar, ao menos parcialmente, a breve referência do estatístico italiano a esse episódio 

em sua autobiografia. Entre elas estão as memórias de alguns contemporâneos, assim como 

notas e reportagens publicadas na imprensa do período que, apesar do caráter fragmentário, 

proporcionam maior nitidez àquele momento. 

No caso de Richard Lewinsohn, as múltiplas etapas que antecederam sua saída da 

Europa, tornaram a tarefa mais desafiadora. Em primeiro lugar, devido à ausência de relatos 

                                                             
57 Essa instituição até hoje outorga anualmente bolsas de estudos em nome de Giorgio Mortara para profissionais 

recém graduados em universidades italianas que pretendam prosseguir estudos em áreas específicas da economia. 

As áreas contempladas pelo prêmio são: economia política e política econômica; metodologia matemática, 

estatística e econometria; inter-relações entre crescimento econômico e ordenamento jurídico e os impactos da 

regulamentação sobre a atividade econômica. Além de Giorgio Mortara, figura fundamental na formação dos 

Serviços de Estudos da Banca d’Italia dois outros importantes nomes na história da instituição são homenageados: 
Bonaldo Stringher e Donato Menichella. A bolsa Mortara é voltada especificamente àqueles que pretendem atuar 

no campo de metodologia quantitativa. Fonte: BORSE di studio Bonaldo Stringher, Giorgio Mortara e Donato 

Menichella. As sete bolsas oferecidas destinam-se a estudos de um ano de mestrado ou doutorado no exterior. 

Disponível em: https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/stringher-mortara-

menichella/index.html. Acesso em: 3 jan. 2022.  

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/stringher-mortara-menichella/index.html
https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/borse-di-studio/stringher-mortara-menichella/index.html
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pessoais do economista. Segundo, pelo caráter intrincado de seu último ano na França, que 

incluiu um período de reclusão no Stade Colombes, em Paris, a permanência em campos de 

internamento no interior do país e uma difícil travessia pela Espanha e Portugal até chegar a 

Lisboa, onde ainda teve que aguardar três meses antes de finalmente embarcar no navio Serpa 

Pinto que o conduziria ao Brasil. O quebra-cabeças dessa jornada foi sendo parcialmente 

montado mediante alguns documentos do acervo pessoal de Richard Lewinsohn, um conjunto 

de difícil acesso, ainda não catalogado, mantido na Biblioteca Central de Zurique pela Fundação 

Lewinsohn-Morus, localizada em Lucerna, Suíça. 

Quanto à trajetória no Brasil, as dificuldades no aspecto meramente biográfico 

mencionadas em relação à etapa anterior ao exílio se mantiveram, obrigando a direcionar a 

pesquisa para sua produção intelectual e técnica no país, tecendo, a partir dos interstícios dessa 

obra, algumas inferências quanto aos silêncios impostos – e também auto-impostos – 

intrínsecos à condição de estrangeiro e de judeu exilado imerso nos escritórios do regime 

varguista. 

Em relação ao recorte temporal aqui proposto, o enfoque, limitado à trajetória dos 

protagonistas até 1945, tem como fundamento concentrar o foco na maneira como esses dois 

homens operaram em meio à experiência imposta por uma mesma catástrofe no contexto de um 

exílio vivido internamente à estrutura do Estado Novo. Ao mesmo tempo, busca-se resgatar 

parte de um importante legado histórico no país dessas duas figuras cujos feitos, principalmente 

no caso de Lewinsohn, são apenas marginalmente tratados na literatura. Nesse sentido, 

estudaram-se a obra, as redes de relacionamentos que construíram no Brasil e, como 

consequência, a projeção aqui adquirida, materializada nos textos que ambos economistas 

publicaram em periódicos especializados como a Revista do Serviço Público, a Revista 

Brasileira de Estatística, a Revista de Imigração e Colonização, a Revista Brasileira de 

Economia, e também na imprensa escrita de grande circulação, todos eles encadeados ao 
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contexto do debate econômico brasileiro em meio às incertezas de um mundo ainda em guerra 

e às ambições do Brasil perante os desafios que se colocavam para o futuro. 

Metodologicamente é importante destacar neste ponto alguns aspectos em relação às 

escolhas. Embora a proposta não seja compor uma biografia ou esboçar histórias de vida, o 

trabalho se estrutura em torno ao itinerário – mesmo que parcial – de dois técnicos identificados 

por nomes próprios, e está cronologicamente organizado por meio de um relato em que o termo 

“trajetória” é diversas vezes invocado. Tal ordem de coisas obriga a encarar algumas 

considerações em torno ao gênero biográfico uma vez que os três elementos em itálico, por si 

sós, levantam questões que poderiam ser enquadradas no viés identificado por Pierre Bourdieu 

em seu célebre ensaio “A Ilusão Biográfica”.58  Nossa pesquisa, no entanto, abraça 

preferencialmente a ideia de contexto em moldes mais próximos aos estabelecidos pelo 

historiador italiano Giovanni Levi e no casamento que ele propõe entre biografia e 

microhistória, posicionado como meio termo entre a narrativa de vida que abstrai todo 

acontecimento histórico e o relato histórico que abstrai qualquer trajetória individual.59 

Ao discutir os usos da biografia, embora Levi opte por não adentrar o debate levantado 

por Bourdieu, reconhece as ambiguidades do gênero e para descrevê-las recorre às observações 

do também historiador italiano Arnaldo Momigliano que alertava para a possibilidade de que 

essa abordagem, em vez de instrumento de pesquisa social, pudesse converter-se em solução 

fácil. Anos mais tarde, Levi acrescentaria à observação de Momigliano um alerta sobre os riscos 

de que, mediante a biografia, pessoas fossem meramente transformadas em exemplos “perante 

a ausência de melhores explicações”.60 Colocava, assim, como objetivo da escrita biográfica a 

                                                             
58 BOURDIEU, Pierre. L’Illusion Biographique. In: Actes de la Recherche en Sciences Sociales. Vol. 62-63, jun. 

1986, p. 69-72. Disponível em: https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1986_num_62_1_2317. Acesso em: 3 
jan. 2022, p. 70. [Traduzido do francês]. 
59 LEVI, Giovanni. Los Usos de la Biografía. Microhistorias. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019. Texto 

originalmente publicado em Annales Économie, Sociétés, Civilisations, n. 6, 1989, pp. 1325-1336. 
60 LEVI, Giovanni. “Documento Amsterdam”, trabalho de discussão para a mesa Biografia e Microhistória que 

teve lugar no 21st Congress of Historical Sciences [21º Congresso Internacional de Ciências Históricas] [não 

https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1986_num_62_1_2317
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“reconstrução de momentos, situações e pessoas”, estudadas analiticamente, como “pontos de 

referência dentro dos contextos complexos nos quais os seres humanos se movimentam”.61 

Neste trabalho, que tem como objetivo maior delinear um contexto no qual, pese a 

aplicação de políticas imigratórias racistas, possibilitou a inserção de dois técnicos judeus 

dentro da burocracia varguista, as trajetórias dessas personagens permitem dialogar com um 

cenário que, em termos cronológicos, ganha um ponto final em 1945, com o fim do Estado 

Novo. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
publicado]. Apud RENDERS, Hans e DE HAAN, Binne (Eds.). Theoretical Discussions of Biography. Leiden e 

Boston: Brill, 2014, p. 133-134. 
61 Idem. 
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PARTE 1 

1.1 “QUANTOS SOMOS?”: GIORGIO MORTARA E O APERFEIÇOAMENTO DA 

ESTATÍSTICA BRASILEIRA 
 

 

Reportagem sobre a chegada de Giorgio Mortara e família ao Brasil. 

Na foto que aparece no canto superior da página, à esquerda, na primeira fila, sentados, a filha Marcella Mortara, 

Giorgio Mortara, e a esposa Laura Ottolenghi. Em pé, os filhos Alberto, Guido e Valério Mortara. 

Fonte: A Noite, Rio de Janeiro, 19 jan. 1939, p. 1 [Segundo Caderno / Ante Final] 
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A pergunta que dá título a este capítulo reproduz a manchete do jornal A Noite de 19 de 

janeiro de 1939. Nela anunciava-se a chegada ao Brasil do professor Giorgio Mortara, 

apresentado pelo periódico como “um dos mais notáveis estatísticos do mundo, especialista em 

assuntos econômicos e demográficos”.62 A vinda desse eminente técnico é emblemática no 

campo dos estudos do exílio dos judeus europeus ao país por tratar-se, até onde sabemos, da 

única figura contratada para exercer um cargo na administração pública brasileira quando, após 

ter sido afastado de suas funções devido às leis raciais de Mussolini, tentava deixar seu país de 

origem, a Itália. 

Mortara chegou ao Rio de Janeiro a bordo do navio Neptunia junto com a esposa Laura 

Ottolenghi e os quatro filhos do casal: Alberto, Marcella, Guido e Valerio. No cais, eram 

aguardados por um numeroso grupo composto por figuras dos mais variados escalões da 

estatística brasileira.  O entusiasmo desses técnicos pela chegada de Giorgio Mortara ao Brasil 

se explica pela estatura do estatístico e demógrafo italiano – para alguns, “o maior de sua 

geração”63 – e também porque a chegada se dava no momento em que o IBGE se preparava 

para a realização do Censo de 1940 – o primeiro no Brasil em duas décadas – tido como 

instrumento fundamental para as ações voltadas ao desenvolvimento do país. Nesse contexto, 

como mostram os depoimentos de membros daquela equipe altamente preocupada com a 

excelência técnica, contar com um especialista do calibre de Mortara, no papel de consultor, 

era de inestimável valor. 

Nascido em Mântua em 4 de abril de 1885, filho de Lodovico Mortara – eminente 

jurista64 – e de Clelia Vivanti, Giorgio Mortara iniciou os estudos na cidade de Pisa para onde 

                                                             
62 QUANTOS somos? A Noite, Rio de Janeiro, 19 jan.1939, p. 1 [Segundo Caderno / Ante Final]. 
63 SILVA, Benedicto, 1985, op. cit. p. 58. 
64 Filho do rabino-mor de Mântua, por volta dos dezesseis anos, Lodovico Mortara abandonou o ambiente religioso 
da família adotando a convicção, tal como relata em sua autobiografia, de que “a honestidade e a retidão são ditadas 

pela inteligência e não pelo temor a Deus”, sentimento que transferiu a seu primogênito, Giorgio e a seus outros 

quatro filhos. Autor de vários livros, no início do século XX era considerado expoente máximo do Direito 

Processual Civil italiano. Exerceu uma longa carreira docente e em 1903 ingressou na magistratura. Em 1915 foi 

nomeado Primeiro Presidente do Tribunal de Cassações de Roma e posteriormente ocupou diversos ministérios. 
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a família se mudara pouco depois de seu nascimento, quando seu pai foi aprovado em concurso 

para ocupar uma cátedra universitária naquela cidade. Em 1898, uma nova mudança, então para 

Nápoles, onde o jovem Giorgio, com 13 anos de idade, prosseguiu os estudos secundários e 

superiores na Faculdade de Direito, decisão que, como explicaria em suas memórias, baseou-

se sobretudo na ausência de uma vocação clara para um campo específico de estudos.65  

 

1.1.1. INÍCIO DE CARREIRA E INFLUÊNCIAS 

Ainda na Universidade de Nápoles, Mortara desenvolveu interesse pelos trabalhos de 

Francesco Saverio Nitti66 que, como Catedrático de Ciências das Finanças, orientara seus 

estudos ao padrão de vida dos fenômenos econômicos e sociais de um ponto de vista 

quantitativo. Em 1903, quando Lodovico Mortara foi nomeado para a magistratura, cargo que 

exigia nova mudança, o filho mais velho decidiu permanecer em Nápoles onde conciliou os 

estudos com o serviço militar. A escolha do tema da tese de graduação de Giorgio Mortara já 

delineava o caminho profissional posterior: Le popolazioni delle grandi città italiane. Studio 

demografico67 [As populações das grandes cidades italianas. Estudo demográfico].  

Depois de graduar-se em direito em 1905, venceu um concurso cujo prêmio era uma 

bolsa de especialização em um país de sua escolha. Um de seus professores, Rodolfo Benini68, 

                                                             
Quando em 1923 foi aposentado pelo governo de Mussolini, passando a exercer a atividade advocatícia e 
assumindo a direção da revista Giurisprudenza Italiana. Faleceu em 1 de janeiro de 1937, portanto, antes da 

implantação das Leis Raciais do Fascismo. Fonte: MORTARA, Lodovico. Pagine autobiografiche (1933), In 

SATTA, Salvatore. Quaderni del diritto e del processo civile, I, Padova 1969, pp. 34-65. A trajetória de Lodovico 

Mortara foi retomada em um excelente estudo de Massimiliano Boni intitulado Il Figlio del Rabbino: Lodovico 

Mortara, Storia di un Ebreo ai Vertici del Regno, publicado pela editora Viella, de Roma, em 2018. 
65 MORTARA, Giorgio, op. cit., 1985a, p. 20. 
66 Francesco Saverio Nitti (1868-1953) era jornalista especializado em problemas econômico-financeiros e 

professor de Ciência das Finanças na Universidade de Nápoles. Exerceu diversos cargos governamentais e 

legislativos. BARONE, Giuseppe. NITTI, Francesco Saverio. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 78 (2013). 

Disponível em: http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-saverio-nitti_%28Dizionario-Biografico%29/. 

Acesso em: 3 jan. 2022. 
67 Em 1908, foi publicada uma versão ampliada desse trabalho: MORTARA, Giorgio. Le Popolazioni delle Grandi 
Città Italiane. Studio Demografico. Turim: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1908. Disponível em: 

https://archive.org/details/lepopolazionide00mortgoog/page/n8. Acesso em: 3 jan. 2022. 
68 Rodolfo Benini (1862-1956), estatístico e demógrafo italiano, foi considerado por Corrado Gini – em artigo 

publicado em 1929 no Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica – como o “primeiro estatístico italiano 

completo”. Por meio dele, a estatística do país assumiu o papel de disciplina autônoma. DALL’AGLIO, Giorgio. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-saverio-nitti_%28Dizionario-Biografico%29/
https://archive.org/details/lepopolazionide00mortgoog/page/n8
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considerado o “primeiro estatístico italiano moderno”, sugeriu que ele fosse para Berlim.69 

Seguindo o conselho do mestre, no ano acadêmico 1907-08, Mortara frequentou as aulas do 

professor russo Ladislaus von Bortkiewicz70 e deu início a um estudo sobre a mortalidade 

segundo a idade e a duração de vida economicamente produtiva. Esse trabalho, no qual 

conciliou economia e estatística, foi publicado em 1908, mesmo ano do aparecimento da versão 

ampliada de sua tese de graduação.71  

Aos 24 anos de idade, obteve o primeiro cargo de professor na Faculdade de Direito da 

Universidade de Messina, Nordeste da Sicília, instituição que havia acabado de sofrer um duro 

golpe em decorrência de um terremoto que atingira a região em 1908. A experiência de assumir 

uma cátedra na recém reconstruída casa de estudos e, ao mesmo tempo, testemunhar o 

ressurgimento do entorno foram experiências únicas na vida do jovem acadêmico.  

 Em 1912, publicou na revista The Economic Journal um artigo a respeito desse processo 

de “ressurreição” da cidade, intitulado “The Economic Revival of Messina” [A revitalização 

econômica de Messina] no qual descreveu, do ponto de vista estatístico e econômico, aquele 

ressurgimento.72 A análise buscava responder à pergunta: como a cidade havia conseguido 

reviver? Tanto a versão resumida desse artigo quanto a integral, publicada em março de 1913 

                                                             
BENINI, Rodolfo. Dizionario Biografico degli Italiani – Volume 8 (1966). Biblioteca Treccani. Disponível em: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rodolfo-benini_%28Dizionario-Biografico%29/. Acesso em: 3 jan. 2022. 
69 MORTARA, Giorgio, op. cit., 1985a, p. 20. [Traduzido do italiano] 
70 Essa é uma das transliterações do nome de Vladislav Josephovich Bortkievich (1868-1931). O Professor 

Bortkiewicz lecionou em duas instituições em Berlim: de 1901 a 1931 na Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 

e de 1906 a 1923 na recém fundada Faculdade de Economia de Berlim. Nessas instituições ministrou aulas de 

estatística, ciências de seguros, previsão de mortalidade e fertilidade, matemática, economia quantitativa e 

estatística matemática. In, HÄRDLE, W.K e VOGT A.B. Ladislaus von Bortkiewicz – statistician, economist, and 

a European intellectual. SFB 649 Economic Risk. Discussion Paper 2014-2015. Humboldt-Universität. Disponível 

em: http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2014-015.pdf. Acesso em: 3 jan. 2022. Em 1922, 

Coincidentemente, Ladislaus Bortkiewicz e Hermann Schumacher, compuseram a banca que aprovou a tese de 

Richard Lewinsohn na mesma Universidade quando o alemão obteve o título de doctor rerum politicarum. 
71 MORTARA, Giorgio. La mortalitá secondo l’età e la durata della vita economicamente prodottiva. Roma: 

Cooperativa Tipografica Manuzio, 1908. Consecutivamente, o mesmo trabalho foi publicado na Alemanha, em 
formato resumido, como parte do compêndio Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik [Anuário de 

Economia Nacional e Estatística] com o título “Die Dauer Des Ökonomisch-Produktiven Lebens und Ihre 

Beziehung Zur Sterblichkeit” [A Duração da Vida Economicamente Produtiva e sua Relação com a Mortalidade]. 
72 MORTARA, Giorgio. The Economic Revival of Messina. The Economic Journal, vol. 23, no. 91, set. 1913, pp. 

438–442.  JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/2222568. Acesso em: 3 jan. 2022. [Traduzido do inglês] 

http://www.treccani.it/enciclopedia/rodolfo-benini_%28Dizionario-Biografico%29/
http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de/papers/pdf/SFB649DP2014-015.pdf
http://www.jstor.org/stable/2222568
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no Giornale degli Economisti, ofereciam um detalhado panorama não somente do tema, mas 

também da maneira como Mortara abordava seu métier, mirando não exclusivamente os 

números, mas também a lógica aplicada aos fenômenos sociais e econômicos da realidade 

analisada.  

Graças à qualidade e rigor, os estudos produzidos por Giorgio Mortara em pouco tempo 

elevaram seu nome a uma posição de destaque entre os principais da estatística italiana o que 

lhe valeu, em 1910, o convite do economista Maffeo Pantaleoni (1857-1924), proprietário de 

um dos mais prestigiosos periódicos de economia do mundo, o Giornale degli Economisti, para 

assumir o cargo de editor da publicação. Nesse periódico atuaria inicialmente com outro 

economista e estatístico italiano, Alberto Beneduce (1877-1944). Uma vez à frente do Giornale, 

Mortara e Beneduce concordaram quanto à necessidade de dar um maior impulso à disciplina 

estatística, sugerindo um acréscimo ao nome da publicação que a partir de então passou a 

chamar-se Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica. Com o afastamento de Beneduce, 

pouco depois, Giorgio Mortara passou a dirigir integralmente o periódico, função que exerceria 

por mais de duas décadas. 

 

1.1.2. A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL, A DEFESA DA ITÁLIA E O PAPEL DOS ESTATÍSTICOS 

Em 1914, quando Mortara passou a lecionar em uma nova casa de estudos, o Istituto 

Superiore di Scienze Economiche e Commerciali de Roma, tinha início a então chamada Grande 

Guerra. A Itália, inicialmente, manteria uma posição de neutralidade no conflito, que seria 

rompida no ano seguinte após a assinatura do Pacto de Londres em 26 de abril de 1915.73 Por 

meio desse acordo, a Itália se aliou à França, Inglaterra e Rússia e um mês mais tarde, em 23 

de maio, declarou guerra à Áustria, entrando oficialmente no conflito.  

                                                             
73 ALBRECHT-CARRIE, Rene. The Present Significance of the Treaty of London of 1915. Political Science 

Quarterly, vol. 54, no. 3, 1939, pp. 364–390.  JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/2143483. Acesso em: 

3 jan. 2022. 

http://www.jstor.org/stable/2143483


33 

 

Para os estatísticos italianos, esse foi um ponto de inflexão formativo, caracterizado 

tanto pelo engajamento ativo nos esforços de guerra quanto pelo protagonismo que acabaram 

assumindo nas negociações do pós-guerra, algo que, como veremos adiante, contribui para 

entender a maneira como esse sprit de corps, resultante da estrutura técnica formada durante o 

conflito, influenciou as tomadas de posição de cada um dos protagonistas após a chegada de 

Benito Mussolini ao poder. 

Giorgio Mortara, devido a uma grave otite contraída à época do serviço militar que o 

deixara com problemas auditivos permanentes, não foi convocado para servir o exército. Em 

1916, porém, uniu-se aos esforços de guerra no departamento de serviços estatísticos do Estado 

Maior das Forças Armadas, organizando e analisando as estatísticas da Justiça Militar. Entre 

outubro e novembro de 1917, a derrota do exército italiano na Batalha de Caporetto74 

impulsionaria ainda mais os serviços estatísticos italianos e em meio a esse processo muitos 

profissionais da área, entre eles Mortara, foram nomeados ao cargo de consultor do Comando 

Supremo.75  

Uma vez encerrado o primeiro conflito mundial, em 1918 com a vitória da Entente, 

chegara o momento de acertar os aspectos econômicos e, entre eles, a avaliação de danos e 

compensações, inclusive territoriais. Os estatísticos italianos também seriam protagonistas 

nesse processo, atuando tanto na elaboração de relatórios quanto participando em comissões de 

negociação.  

Na arena conceitual desse processo, a contribuição de Mortara esteve voltada à produção 

de um trabalho estatístico por meio do qual buscou demonstrar a intensidade do esforço militar 

                                                             
74 A Batalha de Caporetto, combate que envolveu a Itália contra as forças da Áustria-Hungria e Alemanha, teve 

início em 24 de outubro de 1917 e é considerada a pior derrota da história do exército italiano tendo custado ao 
país 31.000 mortos e feridos, 300.000 prisioneiros e outros tantos fugitivos. ISNENGHI, Mario. História da 

Primeira Guerra Mundial. São Paulo: Editora Ática, 1995, pp. 106-111. 
75 LENTI, Libero. La Vita e le Opere di Giorgio Mortara. Giornale Degli Economisti e Annali di Economia, vol. 

26, no. 3/4, 1967, pp. 199–218. JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/23238898. Acesso em: 3 jan. 2022, 

p. 204. 

http://www.jstor.org/stable/23238898
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da Itália, principalmente em termos de perdas em vidas humanas. Sua reflexão baseava-se na 

ideia de que, ao calcular-se as reparações a serem pagas aos países vitoriosos deveriam também 

considerar-se os recursos demográficos e econômicos do país comparativamente às demais 

nações parceiras na guerra, especificamente a França e a Grã-Bretanha, já que a Rússia havia 

abandonado a aliança após o processo revolucionário que tomou o país a partir de 1917.  

Foi então que Mortara, pessoalmente, apresentou os resultados desse estudo nas 

reuniões interaliados ocorridas em Versalhes em 1919. Esse trabalho foi analisado em 2016 

pelos historiadores canadenses Jean-Guy Prévost e Jean-Paul Beaud que detalham os 

argumentos do estatístico. Os mesmos baseavam-se na premissa de que uma comparação válida 

entre os países da Entente requeria ir além do exame das perdas em termos de pessoal militar 

ou da população adulta masculina, devendo-se considerar a situação demográfica particular de 

cada país, especialmente a população dependente da força de trabalho restante.  

O estatístico buscou demonstrar ali que a situação da Itália era a mais precária, já que 

para cada 100 pessoas economicamente ativas correspondiam 93 dependentes, número 

consideravelmente superior ao da França e Reino Unido, onde essa proporção era de 69 para 

100. Por outro lado, ao contrário dos demais, a Itália não tinha colônias, consideradas fonte de 

força de trabalho e que nos demais contextos nacionais, teria ajudado a compensar as perdas 

humanas na guerra. Para Mortara, esse conjunto de fatores, impunha que se considerasse o 

esforço da Itália como tendo sido muito superior,76 contribuindo, assim, para a percepção de 

que, para a Itália, o resultado do conflito teria sido o de uma “vitória mutilada”77, elemento que 

seria exaustivamente explorado pelo movimento fascista em seu caminho ao poder. 

                                                             
76 PRÉVOST, J-G.; BEAUD, J-P. Statistics, Public Debate and the State, 1800-1945: a Social, Political and 
Intellectual History of Numbers. London/Nova York: Routledge, 2016, p. 134. [Traduzido do inglês] 
77 Expressão cunhada pelo poeta e herói de guerra italiano Gabriele d’Annunzio (1863-1938) em coluna publicada 

em 24 de outubro de 1918 no jornal Corriere della Sera: “Vittoria nostra, non sarai mutilata” [Nossa vitória não 

será mutilada]. Fonte: ISNENGHI, Mario. Intelletuali militanti e intelletuali funzionari: Appunti sulla cultura 

fascista. Turin: Einaudi, 1979. 
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Em 1967, por ocasião da morte de Giorgio Mortara, o economista italiano Libero Lenti 

(1906-1993) publicou no Giornale degli Economisti e Annali di Economia, um artigo no qual 

destacou a importância das discussões em Versalhes e do estudo produzido por seu mestre e 

amigo. No obituário, delineou um breve panorama das questões enfrentadas por aqueles 

técnicos italianos que, anos mais tarde, se veriam envolvidos nas contradições daquela primeira 

metade do século XX. Dizia Lenti: 

 

É possível querer considerar esse memorando [apresentando em Versalhes] 

como um dos primeiros documentos sobre o que mais tarde será definido com 

a questão da “vitória mutilada”. Mas não se engane. Mortara pertencia a uma 

geração em contato direto com aquela que havia feito o Risorgimento78. Uma 

geração que, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, sentiu a intervenção 

como um dever essencial para completar a unidade da pátria. Eram 

nacionalistas? Talvez. Mas essa expressão, ao longo dos anos, mudou tanto de 

significado, que hoje certamente não se pode empregá-la para qualificar o 

comportamento e os sentimentos de uma geração que, pagando caro 

pessoalmente, se conectava diretamente com os ideais do Risorgimento.79 

 

1.1.3. MORTARA E O ARCABOUÇO IDEOLÓGICO DO CORPORATIVISMO ITALIANO 

Parte das questões que inquietaram os economistas e estatísticos no imediato pós-

Primeira Guerra e que se estenderam ao longo dos anos e décadas seguintes, desfilaram pelas 

páginas do Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica e também por outra importante 

publicação editada por Giorgio Mortara, o anuário Prospettive Economiche [Perspectivas 

Econômicas]. Lançada em 1920 sob auspícios da Università Bocconi e com recursos do Credito 

                                                             
78 O movimento conhecido como Risorgimento [Ressurgimento] se insere no contexto histórico e político que em 
1861 culminou no estabelecimento do Reino da Itália e posteriormente, em 1870, na unificação do território até 

então formado por pequenos estados dominados por potências estrangeiras. Nesse sentido, o movimento contribuiu 

para amalgamar a consciência nacional do povo italiano em torno à nação, algo que também encontrou expressão 

na literatura e filosofia produzidas no período. 
79 LENTI, Libero, op. cit., p. 204. [Traduzido do italiano] 
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Italiano – dirigido pelo professor Federico Balzarotti80 – era a primeira publicação italiana a 

analisar a realidade econômica nos moldes das análises de conjuntura.81  

O início da década de 1920 marcou também o retorno de Mortara à atividade docente 

depois da guerra, dessa vez na Universidade de Roma. Continuou, no entanto, produzindo seus 

estudos demográficos e teóricos, dentre os quais podemos destacar o compêndio Lezioni di 

statistica economica e demográfica, publicado em 1922. Dois anos mais tarde, então casado e 

pai de três filhos,82 deixou a Universidade de Roma para aceitar um convite da recém fundada 

Universidade de Milão onde passou a lecionar estatística no curso de Direito.83 

O compromisso com o rigor científico em Giorgio Mortara, assim como em tantos 

outros protagonistas de sua geração, dava-se em um contexto em que as chamadas “questões 

nacionais” se deslocavam ao terreno técnico. A estatística, entre outras finalidades, era assim 

usada para “desarmar” o caráter contencioso dos problemas colocados pela política e para 

complementar certas resoluções com a autoridade da ciência.84 A continuidade desse 

deslocamento resultaria em que, na década seguinte, argumentos pseudocientíficos fossem 

usados como justificativa para a expulsão de milhares de judeus italianos de seu próprio país, 

entre eles, o próprio Giorgio Mortara. 

                                                             
80 ASSO, P. F.; LAVISTA, F; NEROZZI, S. Banks, Firms and Economic Culture: Economists and Research 

Centres in Interwar Italy. In, AUGELLO, M. M, et al. op. cit., p. 182. 
81 Prospettive Economiche tornou-se em pouco tempo referência obrigatória para os interessados no andamento 
da economia italiana. A ênfase na análise técnica atraía leitores de todos os setores do espectro ideológico. Tal é 

o caso de Antonio Gramsci, um leitor que estava longe de compartilhar com Mortara as mesmas posições quanto 

ao futuro da Itália mas que, como registrou em diversas instâncias tanto em seus Cadernos quanto nas Cartas do 

Cárcere, acompanhava assiduamente a publicação, pelo menos desde a edição de 1926. Nas Cartas de Gramsci, é 

possível encontrar várias referências à obra, que pedia a seus interlocutores que lhe fossem enviadas à prisão. É 

interessante registrar ainda, no âmbito deste trabalho, que Gramsci era também leitor de Richard Lewinsohn, 

citando em seus escritos ao menos duas de suas obras: Histoire de l’Inflation e L’Argent dans la Politique. 

GRAMSCI, A. Lettere dal Carcere, 1926-1927. Palermo: Sellerio Editore, 1996; GRAMSCI, A. Quaderni del 

Carcere. Volume quarto. Apparato critico. Edizione critica dell’Istituto Gramsci. Torino: Giulio Einaudi Editore, 

1977. 
82 Giorgio Mortara casou-se em 1919 com a também economista Laura Ottolenghi, colaboradora do Giornale degli 

Economisti. Juntos, tiveram quatro filhos: Alberto, nascido em 1920, Marcella, em 1922, Guido, em 1923 e 
Valerio, em 1932. 
83 Para esse novo público não habituado à matemática, Mortara adaptou as Lezioni, em um volume totalmente livre 

de fórmulas o qual intitulou Sommario di statistica O mesmo seria publicado no Brasil com o título de Curso 

elementar de estatística aplicada à administração (Rio de Janeiro, SERGRAF/IBGE, 1949). 
84 PRÉVOST, J-G, BEAUD, J-P, op. cit. p. 134.  
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Nesse sentido, é ilustrativo de uma certa ingenuidade do estatístico o texto publicado 

por ele em novembro de 1926 no Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica. Ali, em 

apenas treze páginas, ele traça o cerne de seu pensamento econômico, político e cívico naquela 

década. Intitulado “Per l’Indipendenza Economica dell’Italia” [Pela Independência Econômica 

da Itália], o texto busca primeiramente demonstrar a situação daquele país em termos de 

dependência econômica – principalmente em relação às nações europeias –, relembrando as 

duras lições impostas durante a Primeira Guerra e alertando sobre a maneira como essa 

dependência econômica poderia transformar-se em dependência política.   

Baseado em dados que extraiu de seus estudos estatísticos e demográficos, Mortara 

julgava que, tanto na Itália quanto no resto do mundo, o futuro exigia a adoção de políticas que 

constituíssem uma alternativa aos dois sistemas econômicos então praticados: o experimento 

socialista e a economia de livre mercado. Quanto ao primeiro caminho, o do socialismo, 

considerava-o, em suas palavras, como “impraticável enquanto o interesse individual 

permanecer como o principal impulso da ação humana no campo econômico, sem que a vontade 

dos governos seja capaz de alterar de forma sustentável esse estado essencial”.85 Já o livre 

mercado, segundo ele, atendia mal às necessidades do país e à ordem social. Por isso, era 

necessário que o Estado trabalhasse para a satisfação das necessidades coletivas presentes e 

futuras.86 

Vários países haviam passado a ver essa nova forma de organização social e econômica 

como uma saída possível para os dilemas que o mundo enfrentava; uma “terceira via”, que na 

Itália era claramente representada pelo sistema corporativo adotado pelo governo de Mussolini. 

As ideias expressas por Giorgio Mortara no artigo de 1926, nesse sentido, vão ao encontro das 

políticas adotadas pelo fascismo a partir de 1922, credulamente consideradas apenas como um 

                                                             
85 MORTARA, GIORGIO. Per l’Indipendenza Economica dell’Italia. Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica, 

67 (Anno 41), n. 11, 1926, pp. 593–605. JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/23226448. Acesso em: 3 jan. 2022, 

p. 598. [Traduzido do italiano] 
86 Idem. 

http://www.jstor.org/stable/23226448
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meio-termo que conciliaria “as exigências do interesse coletivo com as dos interesses 

individuais, fazendo com que um ou outro prevaleçam de acordo com o que for aconselhado ou 

imposto pelas circunstâncias”.87 O experimento italiano daquele período teria, segundo 

Mortara, o objetivo de “facilitar a avaliação dos interesses individuais e seus resultados; por 

parte de outros grupos e indivíduos, o entendimento sobre as necessidades nacionais.”88  

O potencial totalitarista daquele sistema que depositava tudo nas mãos do Estado ainda 

não era vislumbrado. O crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 serviria ainda para 

potenciar a visão de que o sistema não poderia ser abandonado ao sabor das marés do mercado 

e que um Estado forte, intervencionista, munido de uma burocracia técnica e científica trariam 

o alívio às duras crises das décadas prévias.89  

E foi exatamente em torno a esses temas que gravitou a aula inaugural do ano acadêmico 

correspondente a 1932-1933 que Giorgio Mortara, em 20 de novembro de 1932, ofereceu à 

audiência da Universidade de Milão. O texto integral da conferência foi publicado na edição de 

dezembro do mesmo ano do Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica com o título 

Problemi economici dell’ora presente90 [Problemas econômicos do momento atual]. Ali, ele 

retoma problemas e limites tanto do comunismo quanto da economia de livre mercado, pondo-

os em paralelo com o desenrolar dos acontecimentos na Itália e no mundo, fundamentalmente 

em relação às consequências da depressão econômica em pleno curso.  

Há diversos pontos importantes a destacar nessa aula inaugural de Giorgio Mortara, 

principalmente porque demonstra a continuidade das ideias do autor em meio aos grandes 

                                                             
87 Idem. 
88 Idem. 
89 Essa discussão não se limitou aos países da Europa. Mesmo nos Estados Unidos, considerado como o país mais 

incorporou os ideais do laissez-faire, o intervencionismo passara a ser parte central das políticas do governo. Nos 

anos 1930, o New Deal, traduziria, como argumenta a historiadora estadunidense Amity Shlaes, um sentimento de 
que a economia não poderia ressurgir sem uma extensa intervenção de Washington. SHLAES, Amity. The 

Forgotten Man. A New History of the Great Depression. Nova York: Harper Collins, 2007, Edição Kindle.  
90 MORTARA, GIORGIO. Problemi Economici dell’Ora Presente. Giornale degli Economisti e Rivista di 

Statistica, 72 (Anno 47), no. 12, 1932, pp. 885–923. JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/23227960. 

Acesso em: 3 jan. 2022. 

http://www.jstor.org/stable/23227960
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debates da época, incluindo seu olhar favorável às políticas econômicas e administrativas do 

regime implantado após a revolução bolchevique. Nesse sentido, embora dissesse considerar o 

experimento soviético como “repugnante ao raciocínio moral” por sufocar as liberdades do 

indivíduo, não lhe desagradava, do ponto de vista técnico ou moral, “a possibilidade de um 

mundo totalmente constituído por países economicamente organizados como a União Soviética, 

onde o único empreendedor e supremo regulador é o Estado”.91  

Ao observar os efeitos da depressão econômica, por outro lado, salientava que, apesar 

das dificuldades, aquela união de repúblicas continuava implementando metodicamente seu 

plano econômico quinquenal e, enquanto a produção diminuía em outras partes do mundo, na 

União Soviética aumentavam “os produtos de sua mineração, de seus escritórios e em parte o 

de seus campos”.92 O sistema soviético, portanto, segundo Mortara, deveria ser estudado com 

atenção pois, apesar dos danos causados pela “completa supressão da liberdade, da iniciativa e 

da propriedade individual”, seu sucesso, mesmo que parcial naquele contexto de depressão, 

indicava que os tempos estavam “maduros para uma radical transformação do regime 

capitalista, no qual os anos têm agravado os defeitos, atenuando os méritos”.93  

O caminho adotado pela Itália, por outro lado, apontava, segundo ele, os benefícios de 

uma terceira via que visava “conciliar os interesses de indivíduos, grupos e classes no interesse 

nacional, e não os sufocar como tenta o sistema soviético”94, atenuando os riscos à ordem social 

colocados pelo desarranjo econômico e, contendo a ameaça lançada pela presença de uma 

União Soviética, então forte, sobre uma Europa totalmente dividida.  

Giorgio Mortara, assim como outros judeus italianos, mesmo já entrada a década de 

1930, continuava não conseguindo vislumbrar as nuvens que já se formavam ao fundo daquele 

experimento corporativista italiano, as mesmas que, poucos anos depois, se transformariam na 

                                                             
91 Ibidem, p. 916. [Traduzido do italiano] 
92 Idem. 
93 Ibidem, p. 915. 
94 Ibidem, p. 916. [Traduzido do italiano] 
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tempestade que estilhaçou sua existência. Sua obstinação técnica não lhe permitiu assimilar o 

significado de um regime que, ainda nos primeiros movimentos, havia forçado o pai Lodovico 

à “aposentadoria” do mais alto cargo da magistratura, embora estivesse bastante claro, como 

observou Salvatore Satta, que, naquele momento, “a liberdade havia sido rejeitada por aqueles 

que deviam defende-la”95 Para o filho Giorgio, o primado estava nos elementos técnicos e, 

quanto a isso, a Itália, segundo seu ponto de vista, parecia caminhar bem.  

Quatro décadas mais tarde, em sua autobiografia, lembraria de forma um tanto 

encabulada, o período em que seu pai foi destituído pelo regime de Mussolini, ainda em 1923: 

 

Depois da ascensão do fascismo ao poder, eu, que não era membro de nenhum 

partido, porque não compartilhava totalmente de ideais e métodos com 

ninguém, e que até mesmo em meus artigos no jornal “Il Mondo”96 tratava de 

questões econômicas, sem entrar em discussões políticas, não tive problemas. 

A condição de meu pai era bem diferente, que, em sua função de Primeiro 

Presidente do Tribunal de Cassação, resistiu às tentativas de ilegalidade e ao 

abuso de decretos-lei. Ele foi aposentado junto com vários outros altos 

magistrados, que compartilhavam o defeito da justiça incorruptível; ele ficou 

triste e ofendido.97 

 

 A impressão de que a política podia ser mantida apartada da ciência acompanhou 

Giorgio Mortara quase até as portas da implementação das Leis Raciais na Itália. Seu credo 

canalizava-se para o trabalho científico, não somente em si, mas como instrumento para a 

melhoria do desempenho econômico da Itália e de seu papel no mundo. Essa conduta fez com 

que, em 1935, justificasse a iniciativa colonialista do fascismo efetivada com a invasão da 

                                                             
95 SATTA, Salvatore, op. cit., p. 38. 
96 Fundado em 1922, em Roma, Il Mondo foi um jornal diário inspirado nas ideias de Francesco Saverio Nitti – 
cujo trabalho, conforme já mencionado, despertou o interesse do jovem Mortara – e de Giovanni Amendola, o 

periódico liberal fez, durante sua breve vida, uma forte campanha de enfrentamento ao fascismo, devendo encerrar 

suas atividades em 1925. MONDO, Il. Enciclopedia Treccani. Disponível em: 

https://www.treccani.it/enciclopedia/il-mondo/. Acesso em: 3 jan. 2022. 
97 MORTARA, Giorgio, op. cit., 1985b, p. 32. 

https://www.treccani.it/enciclopedia/il-mondo/
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Etiópia em 3 de outubro daquele ano e a rejeitar as sanções econômicas ao seu país impostas 

pela Liga das Nações.  

Isso fica evidente no artigo que publicou em 1937 no Giornale degli Economisti 

intitulado Sull’inutilità economica delle colonie [Sobre a inutilidade econômica das colônias], 

no qual defendeu a importância, para a economia de um país, de possuir colônias. Ali rebateu 

também os esforços realizados por aqueles que chamou de “grandes impérios”, dedicados a 

demonstrar dissimuladamente que possuir colônias seria um fator de fraqueza política e militar. 

Embora Mortara reconhecesse que havia ali um vislumbre de verdade, comparou essa atitude 

ao discurso dos ricos que buscam convencer os pobres sobre as dificuldades decorrentes da 

riqueza e ironizava: “bem que eu gostaria de trocar minhas dores de cabeça pelas tuas”.98 Nesse 

contexto, o mal manejo diplomático das sanções intensificaria na sociedade italiana sentimentos 

nacionalistas semelhantes, tendo contribuído, em grande parte, para a aproximação do regime 

italiano ao alemão. 

Anteriormente ao desenrolar desses acontecimentos, porém, outro tema de fundo 

ganhava impulso na Itália: a questão racial. Para adentrarmos esse processo recorremos ao 

estudo Scienza e Razza nella Italia Fascista [Ciência e Raça na Itália Fascista] no qual os 

autores, de Giorgio Israel e Pietro Nastasi, refutam as noções que colocam o fenômeno racial 

no fascismo como sendo uma importação do modelo alemão. Segundo esses historiadores, o 

caminho que conduziu à implementação das Leis Raciais italianas não surgiu no vácuo mas sim 

de teses originadas na demografia e na eugenia, áreas usadas politicamente para levar ao 

primeiro plano a questão racial sob premissas científicas.99 Revela-se ali, mais uma vez, a 

complexidade do papel desempenhado por muitos cientistas italianos, entre eles, nomes de 

                                                             
98 MORTARA, GIORGIO. Sull’Inutilità Economica delle Colonie. Giornale degli Economisti e Rivista di 

Statistica, 77 (Anno 52), no. 3, 1937, pp. 173–177. JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/23228689. 

Acesso em: 3 jan. 2022, p. 173. [Traduzido do italiano] 
99 ISRAEL, Giorgio e NASTASI, Pietro, op. cit., p. 10. 

http://www.jstor.org/stable/23228689
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destaque como os de Maffeo Pantaleoni e de Corrado Ginim que dedicaram vários estudos ao 

desenvolvimento de conceitos como raça e estirpe. 

Israel e Nastasi, no entanto, consideram que os trabalhos de Mortara não podem ser 

inseridos dentro daquilo que definem como o “filão da temática demográfico-racial”100, já que 

sua ênfase estava na necessidade de “educar e convencer a população do fato de que a 

manutenção do crescimento demográfico era um dever coletivo”.101 Em outras palavras, o 

estatístico não estava de acordo com o posicionamento de, por exemplo, Corrado Gini, que 

reduzia questões demográficas a fatores biológicos. A ênfase de Mortara centrava-se em 

questões sociais e culturais e propunha o que chamava de “ação espiritual” a ser respaldada, no 

plano econômico, por meio da implementação dos seguros sociais e de uma política 

demográfica que tornasse a Itália “mais populosa e mais sentida no mundo”.102 E embora não 

estivesse só quanto a esse enfoque, a ala daqueles que queriam impor uma organização social 

baseada em preceitos raciais, embora fosse menos numerosa, rapidamente ganhava terreno.103  

 

1.1.4. NA ANTESSALA DAS PERSEGUIÇÕES AOS JUDEUS DA ITÁLIA 

 É somente no prefácio ao último volume do Prospettive Economiche, publicado em 

1937, onde se pode notar um certo esvaecimento do otimismo anterior de Mortara quanto aos 

rumos da Itália e, principalmente, do mundo. Embora continuasse enfatizando aspectos técnicos 

em sua análise, mostrava estar ciente de ao menos alguns dos perigos no horizonte. Sobre eles, 

no entanto, manifestou-se indiretamente, lançando mão das palavras que o Rei Leopoldo da 

Bélgica teria dirigido, em julho de 1937, ao seu primeiro ministro: 

 

                                                             
100 Ibidem, p. 133. 
101 Ibidem, p. 124. 
102 Ibidem, pp. 133-134. 
103 Ibidem, p. 124 
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“Quando se considera o estado de desorganização em que caiu a humanidade, 

o futuro parece tão sombrio que suscita um sentimento de profunda 

inquietação”. 

 

“Por isso, é necessário encorajar com energia e fé toda tentativa de 

organização cuja busca ajude a elevar o ânimo para um ideal de solidariedade 

humana”.104 

 

 No campo econômico, o cenário projetado por Mortara, naquele que seria o último 

número do Prospettive, indicava a eventualidade de um cenário de ruina, algo que exigia que 

se atendesse ao clamor pela reconstrução “para o bem das gerações futuras e para a honra da 

civilização”.105 A voragem política que ele até então havia obliterado, contudo, confirmou não 

somente o vaticínio mas o catapultou de volta para a condição da qual acreditava estar apartado: 

a de judeu. Como já havia afirmado seu pai em seus escritos biográficos de 1933, o “período 

feliz de verdadeira liberdade” para os judeus da Itália havia acabado. Estava em marcha outra 

etapa na qual, a realidade desse passado teria “quase a aparência de uma fábula”.106 

Ainda sem prever o golpe que recairia sobre os judeus italianos em setembro de 1938, 

Giorgio Mortara continuou produzindo intensamente. Em paralelo à atividade docente, aos 

estudos e às publicações regulares, dedicara-se ao campo da escrita da história de empresas e à 

                                                             
104 Carta do Rei Leopoldo da Bélgica ao Primeiro Ministro do país escrita em 21 de julho de 1937. Apud. 

MORTARA, Ibidem, p. XVI. Fonte: MORTARA, Giorgio. Prefazione. Prospettive Economiche. I Grandi 

Problemi. Sedicesima Edizione. Milão: Università Bocconi, 1937-XV, p. XVI. [Traduzido do italiano] 

 [Traduzido do italiano] 
105 MORTARA, Idem. 
106 Essas observações aparecem no seguinte parágrafo dos escritos biográficos Lodovico Mortara que, acreditamos, 

vale incluir aqui por inteiro: “A história da minha vida não merece ser preservada para a posteridade. Parece-me 

que possa ter algum interesse, como um pequeno episódio não sem valor na história da chamada civilização 

humana, relembrar os acontecimentos que levaram ao filho de um rabino, nascido súdito austríaco, isto é, sem 

outra perspectiva que se tornar um modesto profissional de província, ou quem sabe rabino, ou comerciante, a 

ocupar os cargos de procurador-geral e primeiro presidente do tribunal de cassação, ministro da justiça e culto, 

vice-presidente do conselho de ministros; e ser premiado com alguns grandes galardões: a cruz do mérito civil de 
Sabóia e o título de ministro de Estado. / Se a profecia de tal futuro pareceria insana se emitida em meu berço, 

lembrando agora, e quem sabe por quanto tempo, a realidade deste passado tem quase a aparência de uma fábula. 

Se a profecia de tal futuro tivesse parecido insana, emitida em meu berço, lembrando-a agora, e quem sabe por 

quanto tempo, a realidade desse passado tem quase a aparência de uma fábula. MORTARA, Lodovico (1933). In, 

SATTA, Salvatore, op. cit., p. 39. [Traduzido do italiano] 
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criação de centros de pesquisa, parte de um processo em que bancos, indústria e academia 

estiveram em estreita relação naquele país.107 Segundo Pier Francesco Asso et al., naquele 

período, os “economistas haviam encontrado no setor bancário um ambiente profissional 

excepcionalmente aberto à pesquisa econômica e receptivo a ideias e metodologias 

estrangeiras.108  

Nesse âmbito, ainda em 1936, Mortara foi convidado pelo então diretor da Banca 

d’Italia, Vincenzo Azzolini, para coordenar a implantação de um centro de estudos – o “Servizio 

Studi” – dedicado às tarefas confiadas à instituição que acabara de ser transformada em Banco 

Central em decorrência de uma nova lei bancária.109 Ali, o estatístico coordenou uma ampla 

estrutura que, por meio do recrutamento de alguns grandes nomes da disciplina e de um 

processo de formação de quadros internos, tornou-se um importante centro de discussão das 

ideias econômicas. Dentro desse projeto, Mortara esteve também a cargo da organização da 

biblioteca, da escolha dos temas do centro, da implementação das estatísticas de crédito por 

área de atividade econômica e da elaboração de um amplo relatório intitulado L’economia 

italiana nel sessenio 1931-1936.110 Também foi responsável por recrutar vários brilhantes 

jovens economistas.111 

Já no setor industrial, atuaria, entre outros, no resgate da história técnica e econômica 

da indústria da eletricidade entre 1883 e 1933, trabalho encomendado pela Società Edison e 

publicado em quatro volumes.112 Ainda em 1938, liderou também o projeto que recuperou a 

trajetória da Società Montecatini, lançado por ocasião das celebrações do cinquentenário de sua 

                                                             
107 ASSO, P. et al., op. cit.  
108 Ibidem, p. 181. 
109 A chamada “nova lei bancária” foi parte de uma reforma implementada em 1936 que, entre outras disposições, 

definiu a Banca d’Italia [Banco da Itália] como “instituto de direito público”, assumindo a função de órgão de 

emissão monetária. Além disso, seu corpo acionário, anteriormente em mãos privadas, foi desapropriado e 
transferido para instituições financeiras públicas.  
110 BANCA d’ITALIA. L’economia italiana nel sessenio 1931-1936. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1938. 
111 Entre eles, tal como citado por Asso et al., estavam Paolo Baffi, Alberto Campolongo, Giuseppe Di Nardi, 

Giannino Parravacini, Francesco Masera e Agostino De Vita. ASSO, F. P., op. cit., p. 184. 
112 MORTARA, Giorgio, op. cit., 1985b, p. 11. 
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fundação. Devido aos desdobramentos políticos do período, no entanto, esse trabalho 

permaneceria inédito.113  

 

1.1.5. “OS JUDEUS NÃO PERTENCEM À RAÇA ITALIANA”: AS LEIS RACIAIS DE MUSSOLINI E A 

BUSCA DE GIORGIO MORTARA POR UM LUGAR DE EXÍLIO 

Em setembro de 1938, quando a Banca d’Italia lançou L’Economia italiana, o nome de 

Giorgio Mortara já não podia ser estampado nem sequer em meio à lista dos colaboradores. No 

dia 5 desse mesmo mês, o governo italiano havia começado a emitir uma série de providências 

legislativas que ficariam conhecidas como Leis Raciais.  A primeira delas, o decreto-lei n. 1.390 

denominado “Medidas para a defesa da raça na escola fascista” determinava no primeiro artigo: 

 

Os judeus não podem ser admitidos para o cargo de professor em escolas 

estatais ou paraestatais, de qualquer ordem e grau, nem em escolas não 

governamentais, a cujos estudos seja reconhecido efeito legal, mesmo que 

tenham sido incluídos nas classificações de concurso anteriormente ao 

presente decreto; também não poderão ser admitidos como assistentes 

universitários, nem obterem a habilitação de livre docentes.114 

 

Já o artigo 6 do decreto definia: “Para os fins deste decreto-lei, uma pessoa nascida de 

ambos pais de raça judaica é considerada de raça judaica, mesmo se professar outra religião que 

não a judaica”.115 A base dessa definição, tal como na Alemanha nazista, era biológica. Sobre 

                                                             
113 No texto autobiográfico que publicou na Itália, Mortara conta que o trabalho ficou guardado nos arquivos da 

empresa e que a única cópia que ele havia guardado acabou destruída junto com outros manuscritos que, ao partir 

para o exílio, havia deixado aos cuidados de Libero Lenti. MORTARA, Giorgio, op. cit., 1985a, p. 36. Em 2020, 

pesquisa realizada por Pier Francesco Asso et al. revelou que o manuscrito foi localizado e hoje se encontra no 

acervo da Universidade Bocconi. ASSO, F. P., op. cit., p. 185.  
114 ITALIA. Regio Decreto Legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella 
scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939. In, 

Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Disponível em: 

http://old.cdec.it//home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=643&son=1&figlio=558&level=6]. Acesso em: 3 jan. 

2022 [Traduzido do italiano] 
115 Idem. 

http://old.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=643&son=1&figlio=558&level=6
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esse momento na vida de Giorgio Mortara, recorremos mais uma vez a Libero Lenti na 

passagem em que relembra o abalo que a situação causou em seu mestre: 

 

As medidas raciais não o feriam ou indignavam por causa do afastamento da 

cátedra mantida com tanto brilho, pelas óbvias dificuldades familiares, pelos 

perigos iminentes que provaram ser tão reais, mas sim porque o golpeavam 

como “cidadão italiano”. Ele se sentia tão italiano que nunca quis lidar com 

os sionistas de seu tempo que, em sua opinião, associavam um fato religioso, 

totalmente pessoal, a um fato de nacionalidade, que para tantos judeus 

italianos não tinha sentido algum.116 

 

As Leis Raciais que, conforme mencionado, eram o ponto culminante de um processo 

que se desenrolava na Itália havia algum tempo e teria como um dos últimos movimentos de 

sua coreografia o lançamento, em 5 de agosto de 1938, do primeiro número da revista La Difesa 

della Razza [A Defesa da Raça], que trazia na primeira página o documento conhecido como o 

Manifesto degli scienziati razzisti [Manifesto dos Cientistas Racistas].  

Esse documento, organizado como uma lista de 10 pontos, estabelecia uma plataforma 

racista e antissemita que obliterava a milenar história da presença da comunidade judaica na 

Itália. A redação do manifesto não poderia ser mais direta, especialmente o item 9 que 

estabelecia: “Os judeus não pertencem à raça italiana” e representam “a única população que 

nunca se assimilou à Itália porque ela é constituída de elementos raciais não europeus e são 

totalmente diferentes dos elementos que deram origem aos italianos”.117 

Um volume produzido pela Università Bocconi, onde Mortara lecionava então, trata dos 

eventos que se desencadearam dentro dessa casa de estudos após a promulgação das leis raciais 

                                                             
116 LENTI, Libero op. cit., p. 213. 
117 MANIFESTO degli Scienziati Razzisti. RAI Cultura. Disponível em: 

http://www.educational.rai.it/materiali/file_lezioni/58262_635994511812111342.pdf. Acesso em: 3 jan. 2022. 

[Traduzido do italiano] 

http://www.educational.rai.it/materiali/file_lezioni/58262_635994511812111342.pdf
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do fascismo.118 Expõe-se ali o complexo panorama de decisões a serem tomadas, 

principalmente a partir de agosto de 1938, quando as instituições de ensino receberam um 

questionário elaborado pelo Ministério da Educação que solicitava informações sobre a 

presença de professores “de raça hebraica do sexo masculino”.119 

Mortara preencheu esse formulário dias depois, em 3 de setembro. Na redação 

observam-se os traços da auto-ilusão a respeito de sua existência: já não cabia a ele decidir se 

era ou não judeu; o neto do rabino era considerado, malgré lui, judeu. No documento, contudo, 

ainda ensaiaria uma última tentativa de afirmar sua dissenção com aquele vínculo calcado em 

preceitos raciais.  

                                                             
118 I DECRETI “per la difesa dela razza nella scuola” e l’Università L. Bocconi. Universitá Bocconi, [s/d], p. 1. 
119 Em fevereiro de 1938, ou seja, sete meses antes da promulgação das Leis Raciais, já havia sido feita uma 

sondagem a respeito do mesmo assunto ao qual a Universidade Bocconi respondeu: “Excelência [...], apresso-me 

em informar que não temos professores judeus. Dos nossos 33 professores, supervisores e suplentes – todos 

homens – dois são notoriamente de origem judaica, mas não tenho conhecimento de que sejam membros da 

comunidade. Quanto aos estudantes italianos [...] creio poder assegurar que dos 1.020 estudantes italianos 

matriculados, os judeus são menos de vinte e todos do sexo masculino”. ASUB. Busta 49/2. Il rettore al ministro 

dell’educazione nazionale. Milão, 18 fev. 1938. Apud, “I decreti ‘per la difesa dela razza nella scuola’ e 

l’Università L. Bocconi”, Universitá Bocconi, [s/d], p. 1. Naquele inquérito, caracterizado no relato como um 

“verdadeiro recenseamento do pessoal judeu”, a “análise dos 75 cartões distribuídos aos funcionários (35 

professores, 9 assistentes ativos e 12 voluntários, 19 funcionários administrativos e de serviço)” levou a concluir 
que “[e]xistem três professores de raça judia do lado paterno e materno, a saber: Del Vecchio, Gustavo, responsável 

por economia política corporativa, Mortara, Giorgio, responsável por estatística e Ansbacher, Luigi, responsável 

pelas conferências de instituições comerciais germânicas. Um dos auxiliares é de raça judia, ou seja, o auxiliar de 

mercadoria voluntário Monselice Giuseppe. Somente o Prof. Mortara tem esposa de raça judia. ASUB Busta 49/3 

Prospetto riassuntivo del personale di razza ebraica). Apud. I DECRETI, [s/d], op. cit., p. 1. [Traduzido do Italiano] 
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Formulário distribuído pelo Ministério da Educação Nacional da Itália, preenchido e assinado por Giorgio 

Mortara em 3 de setembro de 1938. 

Reproduzido em: BAFFIGI, A e MAGNANI, M. Giorgio Mortara. Le leggi antiebraiche del 1938, le società 

scientifiche e la scuola in Italia : atti del Convegno, Roma, 26-27 nov. 2008, Biblioteca dell’Accademia 

nazionale delle scienze detta dei XL. Roma: Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, 2009, p. 237-254. 

 

 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
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Logo no primeiro item, riscou a redação original substituindo a linha onde se lia “raça 

judaica por parte de pai” por “família italiana de religião israelita”. A esse item – modificado – 

respondeu “sim”, acrescentando a seguinte observação: “O abaixo-assinado não pode declarar 

pertencer a uma raça da qual cientificamente nega a existência. No entanto, afirma, fornece os 

elementos adequados para uma classificação que parte do critério oposto”. Nos itens “b” e “c”, 

nos quais é perguntado, respectivamente, “se é inscrito na comunidade israelita” e “se professa 

a religião judaica”, as respostas foram “não” para ambos. Já no item “d”, referente a “se professa 

outra religião e qual”, Mortara não assinalou nenhuma alternativa, mas acrescentou: “Nenhuma 

religião constituída. Creio em um Deus de bondade e de justiça”. O item “e” não se aplicava a 

seu caso, uma vez que era dirigido a judeus que estivessem convertidos a outras religiões. Nos 

itens “f” e “g”, o estatístico elimina mais uma vez a referência a “raça judaica”, substituindo-a 

por “família italiana de religião israelita”.120 

Retomando o relato sobre a história daquele período, produzido pela Universidade 

Bocconi, centramos a análise em uma das referências feitas a Giorgio Mortara. Trata-se de uma 

carta que o educador e político italiano Girolamo Palazzina (1875-1944), diretor administrativo 

da Bocconi, enviou a Giovanni Gentile, então vice-presidente da mesma instituição, em 

referência ao caso do estatístico. Na carta, Palazzina mencionava justamente as observações 

que Mortara fizera no formulário anteriormente descrito, às quais Gentile respondeu: “Eu 

também não acredito na raça e tenho dito isso em voz alta àqueles que precisam sabê-lo. Mas 

agora não se trata de acreditar ou não acreditar, mesmo que isso seja demais!”121  

É possível entrever aqui que, mesmo para um protagonista do regime como Giovanni 

Gentile – considerado ideólogo do fascismo –, o processo de implementação das leis raciais 

                                                             
120 A partir de documento reproduzido em: BAFFIGI, A e MAGNANI, M. Giorgio Mortara. Le leggi antiebraiche 

del 1938, le società scientifiche e la scuola in Italia: atti del Convegno, Roma, 26-27 nov. 2008, Biblioteca 

dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL. Roma: Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, 

2009, p. 237-254. [Traduzido do italiano] 
121 I DECRETI ..., op. cit., p. 1. 

https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
https://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=LO11301825
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havia extrapolado certos limites. Ou seja, mesmo entre a cúpula do fascismo parecia não haver 

unanimidade em relação à aplicação dessas leis que discriminavam figuras que, desde 1922 e 

até havia pouco compartilhavam ideais corporativistas, como era o caso de Mortara.  Talvez 

por isso, naquele contexto, permanecia a esperança sobre a possibilidade de que fossem 

consideradas algumas exceções. A tarefa de encaminhar essa questão recaiu nas mãos do 

próprio Gentile que, por sua atuação na Bocconi e como membro do Gran Consiglio122 [Grande 

Conselho], buscaria conseguir isentar alguns dos destituídos. Para Giorgio Mortara, porém, isso 

estava fora de questão, como manifestou em carta que escreveu em 7 de setembro de 1938 a 

Palazzina: 

 

O Sr. acha que eu deveria ficar lisonjeado por estar entre as eventuais 

“exceções”? Penso que deveria envergonhar-me disso, dada a indiscutível 

natureza italiana de 99% dos incriminados. [...] De qualquer maneira, nem 

sequer penso na exceção, pelo contrário, estou à espera do pior que, sem 

dúvida, virá.123  

 

Em 14 de setembro do mesmo ano, Mortara escrevia a Giovanni Gentile:  

 

Ilustre senador 
 

Obrigado por suas amáveis palavras, expressão daquela irmandade de 

intelectos e espíritos criada por Deus, que nenhuma força humana pode cortar. 

 

Confesso que não acredito em “exceções”; além disso, se elas existissem, 

quase teria vergonha de fazer parte, pois a... regra me parece muito infundada. 

Mas eu realmente aprecio seus sentimentos. 

                                                             
122 O Gran Consiglio del Fascismo foi instituído em 1923 como órgão máximo de direção do Partido Nacional 

Fascista. Em 1928 assumiu maior importância quando passou a ser controlado diretamente pelo chefe de governo, 

convertendo-se em órgão máximo em matéria constitucional. Reuniu-se pela última vez entre 23 e 25 de julho de 
1943, momento que marcou a queda de Benito Mussolini. Fonte: GRAN consiglio del fascismo. Verbete. 

Enciclopedia Treccani. Disponível em: http://www.treccani.it/enciclopedia/gran-consiglio-del-fascismo/. Acesso 

em: 3 jan. 2022. 
123 CARTA de Giorgio Mortara a Girolamo Palazzina. Ponte di Legno, 7 de setembro de 1938. ASUB, Busta A. 

Apud, I DECRETI..., p. 2-3. [Traduzido do italiano] 

http://www.treccani.it/enciclopedia/gran-consiglio-del-fascismo/
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A Universidade Bocconi tem sido o principal campo de minha atividade e 

lamento deixá-la. Mas meu torpedeamento não é o que me ofende; é acima de 

tudo o boicote aos meus filhos.  

 

Apesar de tudo, acredito que eles poderão honrar o nome que carregam e sua 

pátria, a Itália.124  

 

 Gentile, segundo o que aflora por meio do documento da Bocconi, teria tentado uma 

“apaixonada exposição” de argumentos perante o Gran Consiglio em favor dos colegas judeus. 

No entanto, não havia solução iminente para aquele desastre, que era o de milhares.125 A 

Giorgio Mortara restava preparar-se para deixar o país e, em carta ao amigo Luigi Einaudi 

(1874-1961), expressou:  

 

As medidas recentes afetam a mim e mais ainda aos meus filhos. Pensei muito 

sobre o que fazer e cheguei à conclusão de que o meu dever é enfrentar todas 

as incógnitas da emigração para que os meus filhos (18, 16, 15 e 7 anos) 

possam empreender a luta pela existência com direitos iguais aos daqueles que 

os cercam. A Europa já me parece estar demasiado cheia de refugiados e 

perigosa: eu nunca quereria estar em um país que se tornasse inimigo do meu! 

Estou pensando na América do Norte.126  

 

 Giorgio Mortara contava com a amizade de Einaudi para que, como renomado 

economista e jornalista, por meio de seus contatos com o meio científico nos Estados Unidos, 

o ajudasse a conseguir uma colocação naquele país. Quanto ao cargo, deixava claro que não 

                                                             
124 CARTA de Giorgio Mortara a Giovanni Gentile, 14 de setembro de 1938. Segnatura Archivistica: Giovanni 

Gentile, 1.1.2.3926. Patrimonio dell’Archivio Storico. Senato della Repubblica. Disponível em: 

https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/giovanni-gentile/IT-AFS-034-005124/mortara-

giorgio#lg=1&slide=11. Acesso em: 3 jan. 2022. [Traduzido do italiano] 
125 CARTA de Giorgio Mortara a Girolamo Palazzina, op. cit., p. 3. 
126 CARTA de Giorgio Mortara a Luigi Einaudi, Milão, 16 de setembro de 1938. D’AROMA, Antonio. Luigi 

Einaudi, Il «Giornale Degli Economisti» e la Bocconi. Giornale Degli Economisti e Annali Di Economia, vol. 43, 

no. 9/10, 1984, pp. 587–618. JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/23246126. Acesso em: 3 jan. 2022, p. 

600. [Traduzido do italiano] 

https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/giovanni-gentile/IT-AFS-034-005124/mortara-giorgio#lg=1&slide=11
https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/giovanni-gentile/IT-AFS-034-005124/mortara-giorgio#lg=1&slide=11
http://www.jstor.org/stable/23246126
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tinha maiores exigências, podendo ser “uma cátedra, alguma colaboração em uma instituição 

científica, um emprego junto a uma empresa e até a mais humilde profissão manual: trabalharei 

inclusive como varredor de ruas para salvar meus filhos do boicote”.127 Outra das preocupações 

mencionadas na missiva era quanto às possibilidades de obtenção de um documento que 

autorizasse sua partida da Itália, além dos passaportes para toda a família, algo que reiterou em 

uma segunda carta ao mesmo Einaudi, datada em 26 de setembro de 1938. Ali contou ainda que 

a Embaixada dos Estados Unidos estava disposta a ajudá-lo e havia afiançado que sua reduzida 

capacidade de audição não seria motivo para a restrição de entrada no país. 

Ao longo dos meses seguintes seriam várias as figuras a mobilizar-se para encontrar um 

novo destino para Giorgio Mortara e sua família. É o que revelam os documentos no acervo do 

Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars [Comitê de Emergência para a 

Ajuda de Acadêmicos Estrangeiros Deslocados],128 agência formada em 1933, em Nova York, 

quando começara, na Alemanha, o processo de expulsão, da academia e do serviço público, de 

judeus e opositores do regime nazista. O Emergency Committee tomou para si a função de 

intermediação entre acadêmicos alemães que buscavam exílio e instituições de ensino 

estadunidenses dispostas a incorporá-los a seus quadros.  

Quando Mortara e seus intermediários começaram a fazer os primeiros contatos com 

esse comitê, porém, as possibilidades de um cargo, malgrado as reconhecidas credenciais do 

requerente, eram muito menores em função da crescente deterioração da situação na Europa 

que havia provocado, naquele final da década de 1930, um exponencial aumento de 

                                                             
127 Ibidem, p. 600. 
128 Os documentos referentes ao Emergency Comittee encontram-se na Biblioteca Pública de Nova York, Divisão 

de Manuscritos, Arquivos e Livros Raros. A história da agência, desde sua formação em Nova York em 1933 por 

iniciativa de um grupo de acadêmicos e filantropos, e seus esforços para recolocar acadêmicos europeus foi 

registrada pelo Secretário Geral e um dos fundadores da instituição, Dr. Stephen Duggan e pela Secretária 
Executiva, Betty Drury, no livro The Rescue of Science and Learning. The Story of the Emergency Committee in 

Aid of Displaced Foreign Scholars. Nova York: The Macmillan Company, 1948. Ao longo de seus 12 anos de 

existência, o Comitê ajudou a recolocar 335 acadêmicos europeus nos Estados Unidos com a ajuda de fundos 

outorgados à universidades que os contratavam. Ao todo, entre as décadas de 1930 e 1940, aproximadamente 6.000 

acadêmicos europeus recorreram ao Emergency Comittee. 
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refugiados.129 Entre as razões estavam, além da promulgação das Leis Raciais na Itália (1938), 

a anexação da Áustria (1938) e o avanço da Alemanha sobre a Tchecoslováquia (1939). Mas, 

como mostram os documentos no acervo em questão, havia também outros obstáculos. Uma 

carta enviada por Stephen Duggan – Secretário Geral do Emergency Committee – ao estatístico 

Louis Israel Dublin – então Terceiro Vice-Presidente da Metropolitan Life Insurance Company 

– na qual indaga sobre possibilidades de trabalho para Mortara nos Estados Unidos, mostra que, 

além dos fatores decorrentes do aumento numérico, o Emergency Committee enfrentava cada 

vez maiores dificuldades para recolocar profissionalmente os acadêmicos europeus por razões 

internas à realidade estadunidense. A principal delas era o despontar de um ambiente de 

ressentimento entre os professores locais mais jovens que, tal como escreve Duggan, 

acreditavam estarem tendo suas carreiras obstruídas “pela colocação desses estrangeiros à 

frente deles”.130  

Cronologicamente, dentre os documentos mantidos nesse acervo, a primeira das cartas 

escritas por Mortara data de 17 de outubro de 1938 e foi endereçada justamente a Louis I. 

Dublin, a quem nos referimos no parágrafo anterior. Nela, o estatístico italiano se apresenta 

com a esperança de que seu nome não fosse desconhecido de seu interlocutor. Explicava ainda 

a forma como sua carreira fora interrompida na Itália pelas “medidas do governo fascista contra 

cidadãos de ascendência judaica” – ainda mantém o eufemismo – e manifestava o desejo de 

prosseguir com seu trabalho científico nos Estados Unidos, único país onde esperava encontrar 

uma oportunidade naquela situação.131 Ciente, todavia, das escassas possibilidades para a 

                                                             
129 O aumento do número de intelectuais e cientistas judeus que buscavam refúgio nos Estados Unidos obrigou a 

instituição a ampliar a abrangência de seus objetivos. Assim, originalmente voltada à assistência a acadêmicos 

alemães, no final de 1938 passou a atender acadêmicos europeus de diversos países. Esse movimento inclusive se 

refletiu na mudança de nome da instituição que, quando da formação em 1933, se chamava Emergency Committee 

in Aid of Displaced German Scholars [Comitê de Emergência para a Ajuda de Acadêmicos Alemães Deslocados]. 
130 CARTA de Stephen Duggan a Louis I. Dublin, 3 jan. 1939. Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series 
I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. 

Records, Manuscripts and Archives Division, The New York Public Library, Nova York. [Traduzido do inglês] 
131 CARTA de Giorgio Mortara a Louis I. Dublin, 17 out. 1938. Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series 

I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. 

Records, Manuscripts and Archives Division, The New York Public Library, Nova York. [Traduzido do inglês] 
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obtenção de uma cátedra universitária dada a grande quantidade de refugiados que já haviam 

ocupado as posições disponíveis, Mortara se mostrou disposto a “colaborar com alguma 

instituição científica ou empresa industrial”. E acrescentava: “Poderia talvez minha longa e 

variada experiência em problemas demográficos tornar meu trabalho útil para a Metropolitan 

Life Insurance Company?”132 Junto com a carta, enviou uma brochura intitulada “Notes on the 

Scientific Work of Prof. Giorgio Mortara” [Notas sobre o Trabalho Científico do Prof. Giorgio 

Mortara] na qual, ao longo de dezoito páginas, em inglês, cuidadosamente impressas pela 

“Società Anonima Tipografica ‘Leonardo da Vinci’”, detalha sua obra.133  

Três semanas mais tarde, 11 de novembro de 1938, Giorgio Mortara escreveu outra 

carta ao Dr. Dublin, dessa vez agradecendo a solidária resposta que lhe fora enviada e na qual 

informara sobre os contatos que fizera, entre eles com o Emergency Committee por meio de um 

dos membros do diretório executivo dessa instituição, Livingston Farrand. Na resposta, Mortara 

reitera sua disponibilidade para assumir até mesmo uma “posição de menor importância, mas o 

suficiente para garantir uma vida modesta para minha família”.134  Visando facilitar a tarefa, o 

italiano se refere ainda a uma carta enviada pela Fundação Rockefeller. Trata-se provavelmente 

do mesmo documento que Louis I. Dublin mencionou em correspondência de 2 de dezembro 

de 1938 à Secretária Executiva do Comitê, Betty Drury. Ali conta que, em 12 de outubro de 

1938, a Fundação havia informado a Mortara que ela “estaria em situação de assistir qualquer 

                                                             
132 Idem. [Traduzido do inglês] 
133 MORTARA, Giorgio. Notes on the Scientific Work of Prof. Giorgio Mortara, 15 out. 1938. Mortara, Giorgio, 

1938-1939. MssCol922. Series I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid 

of Displaced Foreign Scholars. Records, Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library, Nova 

York.  
134 CARTA de Giorgio Mortara a Louis I. Dublin, 11 nov. 1938, Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series 

I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. 

Records, Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library, Nova York. [Traduzido do inglês] 
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instituição de ensino na América a ‘proporcionar parte de seu salário durante os primeiros dois 

ou três anos’”.135  

Os documentos que consultamos nos arquivos da Rockefeller Foundation confirmam 

essa informação, transmitida em 7 de outubro de 1938 pelo historiador Tracy B. Kittredge 

(1891-1957), então Diretor Assistente da Divisão de Ciências Sociais da Fundação, em Paris, a 

um amigo próximo de Mortara, o economista e acadêmico Giovanni Demaria (1899-1998). Ali, 

Kittredge declara estar familiarizado com o trabalho e a reputação acadêmica de Mortara e 

indica que, caso uma instituição nos Estados Unidos pudesse oferecer-lhe um cargo, ele entraria 

em contato com o escritório de Nova York inquirindo sobre a possibilidade de que a Fundação 

Rockefeller assumisse o salário de Mortara durante os primeiros anos.136 

No mesmo dia 7, Kittredge encaminhou uma comunicação interna endereçada a S. H. 

W – iniciais da economista Sydnor H. Walker (1891-1966), também na Divisão de Ciências 

Sociais da Fundação – a respeito da situação de Giorgio Mortara a quem se referiu como “talvez 

o mais importante estatístico econômico na Itália e um homem de reputação internacional”.137 

Acrescentou ainda:  

 

Seus amigos na Itália escreveram a [Theodore] Schultz e [Jacob] Viner em 

Chicago, ao professor [Harold] Hotteling e à Sra. [Eveline M.] Burns em 

Columbia. Sei que o embaixador americano em Roma, Sr. [William] Phillips, 

também está se esforçando pessoalmente para ajudar o Prof. Mortara a 

encontrar um cargo nos Estados Unidos.138   

 

                                                             
135 CARTA de Louis I. Dublin a Betty Drury, 2 dez. 1938, Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series I. 

Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. 

Records, Manuscripts and Archives Division, The New York Public Library, Nova York [Traduzido do inglês] 
136 CARTA de Tracy B. Kittredge a Giovanni Demaria. Paris, 7 out. 1938. Rockefeller Foundation Archives. 

Record Group 2 – 1938, series 751, box 168, folder 1221. 
137 MEMORANDO de Tracy B. Kittredge a Sydnor H. Walker. Paris, 7 out. 1938. Rockefeller Foundation 

Archives. Record Group 2 – 1938, series 751, box 168, folder 1221. [Traduzido do inglês] 
138 Idem. 
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Tal como informado por Louis I. Dublin a Betty Drury, a Fundação Rockefeller de fato 

enviou uma carta a Giorgio Mortara no dia 12 de outubro de 1938. A oferta, no entanto, aparece 

ali muito mais atenuada do que na comunicação de Dublin. O que Kittredge havia comunicado 

ao estatístico italiano não era ainda um compromisso e sim a possibilidade de que se pudesse 

considerar alguma ajuda caso, como se lê na missiva, “alguma instituição se dispusesse a 

oferecer-lhe um cargo relativamente permanente e solicitasse à Fundação que provesse parte 

do salário durante os primeiros dois ou três anos”.139  

 Ou seja, ainda não se tratava de uma oferta de financiamento e sim da possibilidade de 

considerar-se a questão. De qualquer maneira, Dublin prosseguiu intensamente a busca por um 

posto para aquele a quem definia como “a mente mais criativa no campo da economia e da 

estatística na Itália”.140 Ainda na carta de 2 de dezembro endereçada a Betty Drury, Dublin 

conta que escrevera também, entre outros, ao Prof. Wesley Mitchell141 e este teria comentado a 

respeito de Mortara: “‘Em suma, ele tem sido um dos economistas italianos mais ativos da nossa 

era.’”142   

Dez dias mais tarde, 12 de dezembro, Betty Drury, em resposta a Dublin, informou que 

o Emergency Committee já havia sido avisado sobre a situação de Mortara mas que, pelo 

regulamento, não era possível “levar à atenção de faculdades e universidades a disponibilidade 

                                                             
139 CARTA de Tracy B. Kittredge a Giorgio Mortara. Paris, 12 out. 1938. Rockefeller Foundation Archives. Record 

Group 2 – 1938, series 751, box 168, folder 1221. [Traduzido do inglês] 
140 CARTA de Louis I. Dublin a Betty Drury, 2 dez. 1938, Mortara, Giorgio, 1938-1939, op. cit. 
141 Wesley Claire Mitchell (1874-1948), economista estadunidense, uma das maiores autoridades de sua época 

sobre a teoria dos ciclos econômicos. Para uma análise da trajetória do trabalho de Mitchell ver SCHUMPETER, 

Joseph A. WESLEY Clair Mitchell (1874-1948). The Quarterly Journal of Economics, vol. 64, no. 1, 1950, pp. 

139–155. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1881963. Acesso em: 3 jan. 2022. Em 1932, Mortara havia 

incluído um trabalho de Mitchell, intitulado “Fenomeni e Fattori dei Cicli Economici” [Fenômenos e Fatores dos 

Ciclos Econômicos], incluído no volume que o italiano organizou para a coleção dirigida por Giuseppe Bottai e 

Celestino Arena, Nuova Collana di Economisti Stranieri e Italiani, publicado pela Editora Unione Tipografico-

Editrice Torinese. O volume organizado por Mortara, que também escreveu a introdução, conta, além do trabalho 

de Mitchell, com textos dos economistas Ernst Wagemann, da Alemanha, e Costantino Bresciani Turroni, da Itália.  
142 CARTA de Louis I. Dublin a Betty Drury, 2 dez. 1938. Mortara, Giorgio, 1938-1939, op. cit. Mortara, Giorgio, 

1938-1939. MssCol922. Series I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid 

of Displaced Foreign Scholars. Records, Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library, Nova 

York. [Traduzido do inglês] 

https://doi.org/10.2307/1881963
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de acadêmicos deslocados, a não ser que fosse a pedido de tais instituições.”143 O fundamento 

dessa reserva, explicava, era que as instituições de ensino deveriam “sentir-se livres para 

selecionar candidatos e seguir as técnicas que se aplicariam normalmente ao chamar membros 

para seu corpo docente”.144 Por essa razão, optavam por não exortar universidades a 

contratarem os acadêmicos.145 No mesmo dia, Drury escreveu também ao membro do diretório 

executivo do Comitê, Livingston Farrand146 confirmando que, dadas as circunstâncias, a única 

ação possível era guardar os papéis de Mortara e esperar que algo aparecesse.147   

As dificuldades, porém, não arrefeceram a busca por alternativas. Em 15 de dezembro 

de 1938, o incansável Louis I. Dublin – ao que indica, atendendo a uma sugestão do economista 

Wesley Mitchell – escreveu a Joseph P. Chamberlain (1873-1951), da Universidade Columbia, 

intercedendo, mais uma vez, em favor de Giorgio Mortara. Quatro dias mais tarde, 19 de 

dezembro, Betty Drury comunicava, em memorando a Stephan Duggan, que havia recebido um 

telefonema de Fred M. Stein, tesoureiro da instituição, no qual ele comentou ter sido chamado 

diversas vezes por outros interlocutores para discutir a situação de Giorgio Mortara. Além do 

próprio Dublin, um dos nomes citados era o do banqueiro David Heyman (1912-1984). Drury 

informava ainda que em seu telefonema, Stein queria saber o que deveria dizer sobre o assunto 

“particularmente ao Sr. Heyman, da New York Foundation, de quem recebemos boa parte de 

nossos fundos”.148 No mesmo texto, a secretária do Comitê menciona ainda que, por sugestão 

de Chamberlain, os papéis de Mortara estavam junto a outros que haviam sido enviados ao filho 

                                                             
143 CARTA de Betty Drury a Louis I. Dublin, 12 dez. 1938. Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series I. 

Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. 

Records, Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library, Nova York. [Traduzido do inglês] 
144 Idem. 
145 Idem. 
146 Livingston Farrand (1867-1939), médico e antropólogo estadunidense, tornou-se presidente da Universidade 

Cornell em 1921 quando ainda chefiava o diretório da Cruz Vermelha de seu país. Foi também professor da 
Universidade Columbia. 
147 CARTA de Betty Drury a Livingston Farrand, 12 dez. 1938. Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series 

I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. 

Records, Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library, Nova York.  
148 MEMORANDO de Betty Drury a Stephan Duggan, 19 de dezembro de 1939, Ibidem. [doc. 34].  
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de Stephan Duggan, Lawrence Duggan (1905-1948) – então Chefe da Divisão Latino-

Americana do Departamento de Estado – que participaria da VIII Conferência Pan-Americana 

a ser inaugurada em 9 de dezembro de 1938, em Lima, Peru. O objetivo era verificar se alguma 

universidade centro ou sul-americana teria interesse em contratar os acadêmicos em questão.149  

Contudo, apesar dos esforços, não foi mediante o Emergency Committee que Giorgio 

Mortara viabilizou sua saída da Itália. Uma última carta no acervo, datada em 3 de janeiro de 

1939, revela o sentimento de Louis I. Dublin ao comunicar a Joseph Chamberlain o recebimento 

de um telegrama do estatístico italiano no qual informava que aceitara um cargo no Brasil: “[...] 

uma grande alegria”.150  

 

1.1.6. A “MORTE” DO GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVISTA DI STATISTICA 

Ainda na Itália, paralelamente à busca por um novo destino para si e sua família, Giorgio 

Mortara teria ainda que dar mais um difícil passo. Nas palavras de seu ex-aluno e assistente na 

Bocconi, o economista Paolo Baffi (1911-1989), antes da partida, restava decidir o destino do 

único de seus filhos com o qual não poderia emigrar, seu “filho do intelecto”, o Giornale degli 

Economisti.151 O primeiro impulso foi suprimir a publicação, como vemos na carta que Mortara 

                                                             
149 CARTA de Stephen Duggan a Louis I. Dublin, 3 jan. 1939. Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series 

I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. 
Records, Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library, Nova York. Os esforços de Duggan 

para conseguir uma recolocação para os refugiados junto aos presentes na Conferência Pan-Americana foram 

infrutíferos. Memorando produzido pelo Emergency Committee relata uma entrevista a Lawrence Duggan, 

concedida ao comparecer no escritório da entidade para devolver os documentos levados a Lima. Duggan chegou 

a conversar com os ministros da educação da Colômbia e Venezuela, mas teria afirmado, “[e]m geral, as 

oportunidades na América do Sul são bem limitadas”. Além dos papéis de Giorgio Mortara, segundo listado no 

documento, estavam os de Sigmund Cohn, Heinrich Kahane, Friedrich Friedmann, Eduard Strauss, Paul Oskar 

Kristeller, Arnold Reichenberger, Adalbert Silberman e Leonardo Olachki. FILE Memorandum. Interview with 

Lawrence Duggan, 11 mar. 1939. Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. Series I. Grant Files. I. B. Non-

Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign Scholars. Records, Manuscripts 

and Archives Division. The New York Public Library, Nova York. 
150 CARTA de Louis I. Dublin a Joseph B. Chamberlain, 3 jan. 1939. Mortara, Giorgio, 1938-1939. MssCol922. 
Series I. Grant Files. I. B. Non-Grantees. Box 97. File 18. Emergency Committee in Aid of Displaced Foreign 

Scholars. Records, Manuscripts and Archives Division. The New York Public Library, Nova York. [Traduzido do 

inglês] 
151 BAFFI, Paolo. Nuovi Studi sulla Moneta, Milano, Giuffré, 1973, Appendice. Apud, D’AROMA, Antonio. Luigi 

Einaudi, il “Giornale degli Economisti e la Bocconi”. Giornale Degli Economisti e Annali Di Economia, vol. 43, 
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escreveu a Baffi em 21 de setembro de 1938: “Espero ver [Alberto] Beneduce dentro de um 

mês e convertê-lo à tese de eutanásia do G.d.E.”.152  

O temor era que o periódico que dirigira por tantas décadas e que aglutinava em torno 

de si outros economistas também afetados pelas Leis Raciais, caísse nas mãos de técnicos como 

o fundador da Rivista Italiana di Statistica, Felice Vinci (1890-1962), que havia proposto a 

ideia de unificar o Giornale degli Economisti com a Rivista Italiana de Scienze Economiche. A 

direção dessa fusão seria dada ao economista Alberto de Stefani (1879-1969), cuja intenção 

seria criar um periódico “capaz de prestar maior atenção aos temas da economia corporativa”.153 

A aproximação de Mussolini à Alemanha nazista e a promulgação das Leis Raciais, 

entretanto, haviam inaugurado uma nova fase, tanto na história italiana quanto na trajetória do 

fascismo, à qual a maior parte dos economistas vinculados ao Giornale se opunham. O que esse 

grupo acreditava estar apoiando até então era um sistema corporativo do ponto de vista 

econômico e como missão patriótica, não um regime que começava a exibir sua vertente 

persecutória. Sobre essa etapa, Mortara confessaria anos mais tarde em suas memórias:  

 

Tinha então a ingênua ilusão de que o afluxo de elementos moderados e cultos 

ao fascismo poderia transformá-lo em um fator de progresso para o nosso país; 

uma ilusão que, infelizmente, desapareceu rapidamente, quando a minoria 

sectária pisou ou esmagou a maioria razoável.154 

  

                                                             
no. 9/10, 1984, pp. 587-618. JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/23246126. Acesso em: 3 jan. 2022, p. 

599. 
152 MORTARA, Giorgio. Carta a Paolo Baffi, 21 set. 1938. D’AROMA, Antonio, Ibidem, p. 599. [Traduzido do 

italiano] 
153 BARUCCI, P; MISIANI, S.; MOSCA, M. (org). La Cultura Economica tra le Due Guerre. Biblioteca Storica 
degli Economisti Italiani. Milão: Franco Angeli, 2015, p. 345. O processo da tentativa de unificação dos periódicos 

por de Stefani e Vinci também foi tratado em: MONTESANO, Aldo. Giovanni Demaria e il “Giornale Degli 

Economisti”. Giornale Degli Economisti e Annali Di Economia, 57 (Anno 111), no. 3/4, 1998, pp. 289–296. 

JSTOR. Disponível em: www.jstor.org/stable/23248202. Acesso em: 3 jan. 2022. [Traduzido do italiano] 
154 MORTARA, Giorgio, op. cit. 1985a. 

http://www.jstor.org/stable/23246126
http://www.jstor.org/stable/23248202
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Voltando ao processo que levaria ao “suicídio provocado” do Giornale degli 

Economisti, em 3 de novembro de 1938, em nova carta a Luigi Einaudi, Mortara revela o que 

havia sido resolvido a respeito da publicação:   

 

Quanto ao G.d.E. [Giornale degli Economisti], a solução adotada: autorizar a 

Universidade Bocconi a prosseguir com a Bibliografia Economica Italiana e 

assumir como subtítulo “G.d.E.” para seus “Annali di Economia” representa 

o mal menor. De fato, o G.d.E não passa para a Bocconi, mas morre. E é 

melhor vê-lo morto do que desonrado, como teria sido inevitavelmente se, 

com a solução adotada, não se tivesse impedido o caminho (pelo menos 

espero!) para apetites nocivos.  

Para mim o G.d.E não é um pedaço de papel, mas carne da minha carne, e o 

Sr., que já provou de uma dor semelhante à minha, poderá entender meu 

ânimo.155 

 

A correspondência guardada nos arquivos do Senado italiano sobre essas negociações 

mostra que houve um intenso movimento, principalmente por parte de Alberto de Stefani – tal 

como Mortara previra – para tentar reverter o que já havia sido decidido, ou seja, que a 

publicação deixasse de existir. Em 29 de novembro de 1938, De Stefani escreveu a Giorgio 

Mortara a respeito da notícia que havia recebido sobre um acordo entre a Universidade Bocconi 

– representada por Giovanni Gentile, a quem também escreveu tentando dissuadir –, e os 

responsáveis pela revista – Mortara, Beneduce e a filha de Pantaleoni – para torná-la um 

apêndice dos Annali di Economia. Dizia De Stefani que, se tivesse sabido antes, “teria proposto 

continuar sozinho, sacrificando minha revista mensal para preservá-la”.156 A resposta de 

Mortara, datada do dia seguinte, 30 de novembro, seria enérgica: 

                                                             
155 MORTARA, Giorgio. Carta a Luigi Einaudi. Milão, 3 nov. 1938. D’AROMA, Antonio op. cit., p. 602. 
156 CARTA de Alberto de Stefani a Giorgio Mortara, 29 nov. 1938 e CARTA de Giorgio Mortara a Giovanni 

Gentile, 14 set. 1938. Segnatura Archivistica: Giovanni Gentile, 1.1.2.3926. Patrimonio dell’Archivio Storico. 

Senato della Repubblica. Disponível em: https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/giovanni-

gentile/IT-AFS-034-008323/de-stefani-alberto-mortara-giorgio#lg=1&slide=2. Acesso em: 3 jan. 2022. 

[Traduzido do italiano] 

https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/giovanni-gentile/IT-AFS-034-008323/de-stefani-alberto-mortara-giorgio#lg=1&slide=2
https://patrimonio.archivio.senato.it/inventario/scheda/giovanni-gentile/IT-AFS-034-008323/de-stefani-alberto-mortara-giorgio#lg=1&slide=2
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Os acordos com a Universidade Bocconi são finais e irrevogáveis. Os Annali 

não só terão o subtítulo G.d.E e darão continuidade à Bibliografia Econômica 

Italiana (compilada pela própria Universidade), mas também terão uma 

periodicidade diferente e praticamente darão continuidade à missão da Revista 

que lhes foi incorporada. 

 

Tenho certeza de que você irá querer respeitar uma decisão que é muito mais 

dolorosa para mim do que para você ou qualquer outra pessoa.157 

 

A edição de novembro/dezembro de 1938 do Giornale degli Economisti e Rivista di 

Statistica ainda traria os nomes de Alberto Beneduce, Gustavo Del Vecchio e Giorgio Mortara 

na capa. Aquele, porém, seria o último número da longa história da publicação, tal como era 

até então conhecida. No preâmbulo, foi incluído um “Aviso aos leitores”, cuidadosa e 

eufemisticamente redigido, no qual não era mencionada a verdadeira razão para o fim da revista. 

A explicação dada ao público para o desaparecimento era:  

 

Nos últimos anos, o trabalho dos economistas italianos tem estado disperso 

por periódicos demasiadamente numerosos. Desejando contribuir para uma 

adequada concentração do trabalho científico em uma revista que possa 

prosseguir dignamente as tradições italianas e ao mesmo tempo cooperar com 

a valorização de um dos maiores centros nacionais de estudos econômicos, os 

proprietários e diretores do Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica 

decidiram interromper a publicação da revista, a fim de garantir maiores 

possibilidades de desenvolvimento aos “Annali di Economia” da 

Universidade Bocconi.158 

 

                                                             
157 CARTA de Giorgio Mortara a Alberto de Stefani, 30 nov. 1938. Segnatura Archivistica: Giovanni Gentile, 

1.1.2.3926. Patrimonio dell’Archivio Storico. Senato della Repubblica. Disponível em: 
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Acesso em: 3 jan. 2022. [Traduzido do italiano] 
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Terminava assim, forçosamente, mais um importante ciclo na vida de Giorgio Mortara. 

Como última homenagem àquele “filho do intelecto”, ele ainda redigiu – embora não pudesse 

assiná-lo – o prefácio do primeiro número da publicação que a substituiria e que ficara a cargo 

de Giovanni Demaria. Em janeiro de 1939, no entanto, enquanto a revista era lançada, a família 

Mortara embarcava em Trieste rumo ao Rio de Janeiro.  

 

1.1.7. O BRASIL COMO DESTINO 

Embora a documentação disponível não permita que nos aproximemos aos detalhes das 

tratativas que culminaram na vinda de Giorgio Mortara ao Brasil, em suas memórias ele conta 

que foi o diplomata brasileiro Júlio Augusto Barboza Carneiro (1891-1989), naquele momento 

Ministro Plenipotenciário para assuntos de comércio exterior, quem teve a iniciativa de 

contratá-lo, intermediando a proposta de sua transferência para integrar o corpo técnico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).159 Uma nota não assinada, publicada no 

Jornal do Commercio em 8 de março de 1939 confirma que, do lado brasileiro, o próprio 

Barboza Carneiro, ainda no final de outubro de 1938, havia informado ao Instituto e à Comissão 

Censitária Nacional que “entrara em entendimentos, afim de que o Professor Giorgio Mortara 

viesse da Itália para, no Brasil, prestar a sua alta colaboração orientadora aos nossos serviços 

estatísticos [...].160 Segundo o mesmo relato, o diplomata brasileiro inteirara-se dos esforços por 

encontrar um cargo para Mortara fora da Itália por meio do Institut International de Statistique 

                                                             
159 MORTARA, Giorgio, op. cit. 1985a, p. 40.  
160 COMISSÃO Censitária Nacional. Bibliotheca Giorgio Mortara. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 8 mar. 

1939, p. 4. 



63 

 

[Instituto Internacional de Estatística] (IIS),161 sediado na Haia, do qual tanto Barboza Carneiro 

como Mortara eram membros titulares.162 

Seguindo alguns rastros deixados pela correspondência entre Luigi Einaudi – também 

membro titular do IIS – e Giorgio Mortara, vemos que em 7 de dezembro de 1938, ele havia 

informado ao amigo que estava inclinado a aceitar o cargo que lhe fora oferecido no Rio de 

Janeiro.163 No dia 12, em nova carta a Einaudi, conta sobre as incertezas que ainda pairavam a 

respeito da obtenção do visto para o Brasil.164 Finalmente, em 30 de dezembro, em brevíssima 

nota em que agradece pelo “interesse em meu... salvamento”, comunica que a partida para o 

Rio de Janeiro seria no dia 5 de janeiro de 1939.165 Décadas mais tarde, rememoraria:  

 

Não pensamos duas vezes antes de aceitar; pareceu-nos uma esplêndida 

oportunidade que não deveríamos deixar escapar e começamos imediatamente 

os trâmites necessários para a emigração. Com o resgate de meu seguro de 

vida e a venda de alguns títulos que tínhamos, cobrimos as despesas da viagem 

e dos primeiros gastos para instalar-nos; graças à iniciativa amigável de 

[Vincenzo] Azzolini, a Banca d’Italia, junto com o Credito Italiano e a Banca 

Commerciale Italiana, creditaram-me em uma conta corrente em Nova York 

um montante em moeda estrangeira, como reconhecimento à minha 

colaboração anterior com essas instituições. 

 

[...] 

                                                             
161 O Institut International de Statistique também esteve em contato com o Emergency Committee in Aid of 

Displaced Foreign Scholars, tal como se vê em uma carta a Stephen Duggan enviada em 19 de novembro de 1938 

pelo estatístico holandês Henri W. Methorst (1868-1955) – Secretário Geral – e por seu Presidente, o também 

estatístico belga Armand Julin (1865-1953). 
162 Foi em uma sessão do IIS que teve lugar em Londres, que, como relata em suas memórias, Mortara conheceu 

pessoalmente Barboza Carneiro. MORTARA, Giorgio. op. cit., 1985a, p. 35. A eleição de Júlio Augusto Barboza 

Carneiro como membro titular do Instituto Internacional de Estatística ocorreu em 23 de abril de 1931 com mais 

de dois terços do total dos aproximadamente 200 do total de associados, tal como determinavam os estatutos da 

instituição. Foi o segundo brasileiro a obter essa distinção, tendo sido o primeiro o Dr. José Luís Sayão de Bulhões 

de Carvalho. Entre as notas publicadas pelos jornais brasileiros a respeito: ELEITO um brasileiro para o Instituto 

Internacional de Estatística. O Jornal, Rio de Janeiro, 25 abr. 1931, p. 1. 
163 MORTARA, Giorgio, Carta a Luigi Einaudi, Milão, 7 dez. 1938. In D’AROMA, Antonio op. cit., p. 603. 
164 MORTARA, Giorgio, Carta a Luigi Einaudi, Milão, 12 dez. 1938, Idem. 
165 Luiz Chaves do Couto e Silva, uma das testemunhas arroladas para a audiência especial de naturalização, 

declarou que a contratação de Mortara se deu em dezembro de 1938 [doc. 37]. Processo de Naturalização de 

Giorgio Mortara. Arquivo Nacional/Arqshoah-USP. 
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Saímos de Trieste em 5 de janeiro de 1939. O navio Neptunia, no qual 

embarcamos, fez uma escala em Nápoles, onde descemos para dizer adeus 

àquela cidade tão cara às nossas lembranças. [...] 

 

Enquanto os contornos do Golfo de Nápoles se esfumavam diante de nossos 

olhos, ressoava em minha mente a triste profecia de Dante: “De teus bens mais 

caros a aventurança tu perderás, e essa é a flecha fatal que, de primeiro, o arco 

do exílio lança”; ali senti toda a amargura, que só agora pude entender 

completamente.166 

 

 Em 1942, na declaração que apresentou ao juiz responsável por seu processo de 

naturalização iniciado naquele ano, Mortara indicou como um dos fatores que o impulsionaram 

a aceitar a proposta do Brasil, a importância da tarefa à qual fora convidado, ou seja, “colaborar 

no grande empreendimento do Recenseamento Geral de 1940, então próximo, na qualidade de 

Consultor Técnico”.167 A referência à importância do projeto atribuído pelo governo aos 

trabalhos do censo brasileiro não é de modo algum exagero de Mortara e, nesse sentido, sua 

contratação é fruto da visão dos protagonistas da comunidade estatística brasileira quanto à 

oportunidade de poder contar, no IBGE, com um dos maiores nomes na área. Assim, 

consideramos oportuno fazer um parêntese que ajude a entender o cenário no qual se enquadra 

a contratação do estatístico italiano pelo governo brasileiro, algo que também, de certa forma, 

nos orienta a desenhar o ambiente que Richard Lewinsohn encontraria no país. 

 

 

                                                             
166 MORTARA, Giorgio, op. cit., 1985a, p. 40. Essa passagem faz parte do Canto XVII do Paraíso na Divina 

Comédia de Dante Alighieri, onde se lê, tal como reproduzida, em italiano, por Mortara: “Tu lascerai ogni cosa 
diletta più caramente, e questo è quello strale che l’arco dell’esilio pria saetta”. No fragmento citado, seguimos a 

versão em português da obra de Dante feita por Italo Eugenio Mauro. ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. 

Paraíso. São Paulo: Editora 34, 1998, p. 123. 
167 MORTARA, Giorgio. “Declaração de Circunstâncias”, 11 jun. 1942, fl. 6. Processo de Naturalização N. 

002950, 12 fev. 1943. Arquivo Nacional/Arqshoah-USP. 
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1.1.8. ORGANIZAÇÃO SOCIAL E ESTATÍSTICA NO BRASIL 

 A modernização da estatística brasileira, naquele período, está inserida em um contexto 

maior de organização nacional empreendido pelas figuras que encabeçaram a Revolução de 

1930. Entre as principais medidas para alcançar seus objetivos estavam o fortalecimento do 

papel do Estado, apoiado no racionalismo administrativo. A tarefa de “organizar”, dentro do 

projeto varguista de Brasil, envolvia preceitos teóricos pensados e discutidos pelos envolvidos 

naquele processo de restruturação desse Estado, discussões essas que encontravam espaço não 

somente em publicações ou eventos especializados, mas também na imprensa. Como comenta 

a historiadora Ângela de Castro Gomes, o objetivo era que esse processo de organização 

atingisse todas as esferas:  

 

Dizer ‘organizar’ significava, portanto, definir e produzir um novo território, 

povo e governo. Significava ter uma pauta de diagnósticos e prognósticos: o 

que não devíamos ser e o que desejávamos ser. Significava acreditar que era 

possível uma ação criadora por parte do governo/Estado – intervencionista e 

forte – e que esse Estado construiria um novo Brasil. “Organizar” era uma 

espécie de palavra símbolo, pois remetia a um sentido político: ter 

conhecimento dos nossos problemas e enfrentá-los. Mas esse conhecimento 

devia ser de novo tipo, isto é, devia ter fundamentos científicos, o que, na 

época, implicava recorrer não mais a um “saber bacharelesco”, mas a outros 

saberes: sociológico, geográfico, histórico e, sem dúvida, estatístico.168 

 

Nesse cenário, determinar, por meio da estatística, qual era perfil do Brasil, dos 

brasileiros e da situação da atividade econômica do país, havia adquirido um renovado impulso 

e os esforços anteriores, empreendidos principalmente na década de 1920 por figuras como José 

Luiz Sayão de Bulhões Carvalho ou Mário Augusto Teixeira de Freitas, passavam a ter apoio 

do governo central. Ainda em 1932, referindo-se à situação das estatísticas brasileiras, 

                                                             
168 CASTRO GOMES, Angela. Prefácio. SENRA, Nelson. História das Estatísticas Brasileiras. Estatísticas 

Organizadas (1936-1972). Vol. 3. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Rio de Janeiro, 2008. 
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conforme matéria d’O Observador Econômico e Financeiro, Teixeira de Freitas lamentava ser 

o Brasil um país que ignorava tudo de si mesmo, onde os dados eram inexistentes, difíceis de 

encontrar, fragmentados, antiquados, contraditórios, isso “quando não se distanciam 

visivelmente da realidade”.169 

A visão que passou a predominar cultuaria uma modernização dos processos com base 

em critérios científicos e técnicos; a estatística, nesse contexto, era tida como base fundamental 

para os fins que se queria alcançar em termos de desenvolvimento. Assim, a partir da primeira 

metade da década de 1930 começou a ser criado um robusto arcabouço legislativo e 

institucional em torno à matéria, cujo primeiro passo foi a promulgação do Decreto-Lei n. 

24.609 de 6 de julho de 1934 que criou o Instituto Nacional de Estatística, fundado em 29 de 

maio de 1936; quase dois anos mais tarde, ele se tornaria o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).170  

O novo órgão foi definido no Artigo 1º da lei que o instituiu como “entidade de natureza 

federativa”, uma das raras instâncias desse modelo de coordenação do governo Vargas que era 

predominantemente contrário à ideia de federalismo. Sua finalidade, “mediante a progressiva 

articulação e cooperação das três ordens administrativas da organização política da República, 

bem como da iniciativa particular” era o de “promover e fazer executar, ou orientar 

tecnicamente, em regime racionalizado, o levantamento sistemático de todas as estatísticas 

nacionais”.171 Ainda conforme o decreto de 1934, a orientação e direção das atividades ficariam 

a cargo do Conselho Nacional de Estatística, subordinado ao Presidente da República.  

                                                             
169 O ANO do Recenseamento. O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, n. 49, fev. 1940, p. 23. 
170 BRASIL. Decreto-Lei No. 218, de 26 de janeiro de 1938, Artigo 1º. O Instituto Nacional de Estatística passa a 

denominar-se Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ficando ambos os seus órgãos colegiais de direção – 
o de Geografia e o de Estatística – com a denominação de “Conselho Nacional”. LEGISLAÇÂO, Revista 

Brasileira de Geografia, ano I, n 2, Rio de Janeiro, IBGE, abr. 1939, p. 136. 
171 BRASIL. Decreto n. 24.609, de 6 de julho de 1934. Câmara dos Deputados. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24609-6-julho-1934-515214-publicacaooriginal-

1-pe.html. Acesso em: 3 jan. 2022. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24609-6-julho-1934-515214-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-24609-6-julho-1934-515214-publicacaooriginal-1-pe.html


67 

 

Na Primeira Assembleia Geral Ordinária, por meio da Resolução n. 50 de 17 de julho 

de 1937, esse Conselho sentou as bases para a organização, realização e divulgação do 

Recenseamento Geral de 1940. Consolidada no ano seguinte através do Decreto-Lei n. 237 de 

2 de fevereiro de 1938, a Resolução n. 50 deu autoridade ao IBGE para iniciar, a partir daquele 

momento, “os trabalhos preparatórios do Recenseamento Geral da República em 1940”.172 Em 

maio do mesmo ano, teve lugar a escolha do nome que ocuparia a Presidência da Comissão 

Censitária Nacional e a Diretoria dos Serviços Censitário que, por unanimidade de votos, recaiu 

sobre o engenheiro José Carneiro Felippe.173 

Nesse ambiente, dada a magnitude da tarefa projetada, não é de surpreender que entre 

os técnicos do IBGE, principalmente os que compunham Comissão Censitária Nacional, fosse 

grande a expectativa pela chegada de Giorgio Mortara. A já mencionada nota de 8 de março de 

1939 no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro retrata o júbilo em razão da vinda ao Brasil 

do estatístico italiano para participar na equipe responsável por organizar o Censo de 1940. 

Nesse texto, o autor, anônimo, registrava que, ao serem informados da notícia, os envolvidos 

formaram “uma corrente de viva e unânime simpatia pela mais abreviada realização desse 

desejo”, justificando o entusiasmo pelo fato de que, na especialidade estatística, “as obras e 

doutrinas do eminente catedrático da grande nação latina, cuja cultura tão penetrada está nos 

países latinos cisatlânticos”, já gozavam no país de “um conceito oracular”.174  

O comitê de recepção que em 19 de janeiro de 1939 aguardava o desembarque de 

Giorgio Mortara e sua família no Rio de Janeiro, demonstra que a nota no Jornal do Commercio 

                                                             
172 BRASIL. Decreto-Lei n. 237, de 2 de fevereiro de 1938. Câmara dos Deputados. Disponível em:  

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-237-2-fevereiro-1938-350962-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 3 jan. 2022. 
173 A notícia, conforme transmitida pelo IBGE, afirma que o nome inicialmente apontado para cargo havia sido o 

do Prof. Fernando Azevedo que, no entanto, devido a outros compromissos assumidos, não pôde aceitar a 
nomeação. Porém, ressalta o texto, o nome de Carneiro Felippe, “por sua capacidade de trabalho e reconhecida 

idoneidade técnica, está perfeitamente à altura das responsabilidades que decorrerão daquele grande 

empreendimento nacional”. Fonte: INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística. Nomeado o Novo Presidente 

da Comissão Censitária Nacional. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 mai. 1938, p. 3. 
174 COMISSÃO Censitária Nacional. Bibliotheca Giorgio Mortara, op. cit., p. 4. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-237-2-fevereiro-1938-350962-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-237-2-fevereiro-1938-350962-publicacaooriginal-1-pe.html
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não se excedia. Nos dias seguintes à chegada apareceram na imprensa diversas reportagens em 

torno ao acontecimento, dando-se também destaque ao numeroso grupo que aguardava os 

Mortara, composto por “representantes de todos os diretores de estatística, altos funcionários e 

grande número de técnicos”.175  

Em 20 de janeiro, dia seguinte à chegada, Giorgio Mortara já se sentava à mesa da 

Comissão Censitária Nacional para participar pela primeira vez da reunião semanal do órgão 

no cargo de Consultor Técnico.176  

 

1.2. RICHARD LEWINSOHN: A TRAJETÓRIA DE UM ECONOMISTA NO JORNALISMO EUROPEU 

 

Em 14 de janeiro de 1941, o economista alemão Richard Lewinsohn, desembarcava no 

Rio de Janeiro. Nascido em 23 de setembro de 1894 em Graudenz – cidade localizada na Prússia 

Ocidental, hoje pertencente à Polônia – era filho do fabricante de tijolos Salomon Lewinsohn e 

de Minna [Brilles] Lewinsohn. De suas escassas informações biográficas em relação aos 

primeiros anos, sabe-se que iniciou a vida escolar no Gymnasium zu Graudenz, transferindo-se 

posteriormente para Berlim, onde realizou os estudos secundários no Prinz Heinrichs 

Gymnasium.177 Quando em 1913 obteve o Abitur – qualificação que lhe permitia o acesso à 

Universidade – ingressou na faculdade de Medicina. Em 1916, durante a Primeira Guerra 

Mundial, serviu como assistente médico com a patente de sargento voluntário do Corpo do 

                                                             
175 QUANTOS Somos? op. cit., p. 1. Entre as muitas figuras reunidas no cais do porto estavam: o Secretário Geral 

do IBGE, Mário Augusto Teixeira de Freitas, o Presidente da Comissão Censitária Nacional, José Carneiro Felippe 

e o Diretor Geral de Estatística Econômica e Financeira, Leo de Affonseca. 
176 COMISSÃO Censitária Nacional. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 jan. 1939, p. 5. O documento 

expedido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Comissão Censitária Nacional certifica que o contrato 

de prestação de serviços como Consultor Técnico foi efetivamente firmado pela Comissão, representada por seu 

presidente, e Giorgio Mortara, em 3 de março de 1939, “constando da cláusula segunda (2ª.) do mesmo contrato 

que a colaboração remunerada daquele profissional se contaria da data de seu embarque na Itália, a sete (7) de 

janeiro daquele ano, por efeito da aceitação de sua proposta para vir prestar os serviços objeto do aludido contrato”. 

Processo de Naturalização de Giorgio Mortara. [doc. 17]. Arquivo Nacional/Arqshoah-USP. Há aqui uma 
discrepância em relação às datas, já que segundo documentos produzidos pelo próprio Mortara e aqui citados, a 

data de embarque teria sido em 5 de janeiro. 
177 HEUER, Renate. Lexikon deutsch-jüdischer Autoren, Band 16: Lewi-Mehr, München, K. G. Saur, 2008. 



69 

 

Exército 11, localizado na região de Cassel, Alemanha Central178 onde, em trens hospitais, 

recebiam-se os soldados feridos no front que aguardavam transferência para outros centros de 

atendimento.  

Finda a guerra, Lewinsohn apresentou à Friedrich-Wilhelm-Universität zu Berlin sua 

tese de graduação cujo título era Karzinom und Trauma [Carcinoma e Trauma], diplomando-se 

em 22 de novembro de 1919. A partir de então, dividiu as atividades entre dois cargos, ambos 

como especialista em questões de higiene social: um na Universidade de Berlim, o outro na 

Prefeitura da mesma cidade. Essa experiência de trabalho despertou novos interesses que o 

reconduziram aos estudos universitários em uma nova carreira: Nationalökonomie [Economia 

Nacional]. Assim, em dezembro de 1922, Lewinsohn receberia um novo título, o de doctor 

rerum politicarum, com a tese Sozialismus und Bevölkerungspolitik [Socialismo e política 

populacional].  

O entusiasmo com a nova atividade o levou a abandonar completamente a medicina 

passando a dedicar-se de corpo e alma à economia, cujos conhecimentos aplicaria por muitos 

anos ao campo do jornalismo no qual estreou em 1921 junto a um dos mais importantes 

periódicos liberais da República de Weimar, o semanário de política, artes e economia, Die 

Weltbühne.  

Essa revista, fundada em setembro de 1905 pelo crítico teatral Siegfried Jacobsohn 

(1881-1926) e chamada inicialmente Die Schaubühne, até o início da Primeira Guerra Mundial, 

teve como foco central as artes cênicas e a literatura. Ressurgindo após o conflito com o nome 

Die Weltbühne, passou a incluir na pauta temas de política e economia. Apesar da pequena 

                                                             
178 Idem. 
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tiragem – cerca de 15.000 exemplares179 – as figuras que assinavam seus artigos e a qualidade 

dos textos atraíam leitores interessados em discussões de altíssimo nível intelectual. 

Um dos nomes mais importantes no quadro editorial da Weltbühne era o do escritor e 

jornalista alemão Kurt Tucholsky (1890-1935) que, em 1919, publicou um manifesto intitulado 

Wir Negativen [Nós, os negativos]. A importância desse documento reside em mostrar o 

posicionamento de grande parte dos colaboradores que gravitavam em torno ao periódico – a 

maioria liberais e pacifistas – que não encontravam abrigo no radicalizado mosaico político da 

época. Na introdução ao manifesto, Tucholsky prometia “abrir todas as gavetas do armário 

alemão e ver o que está dentro delas”.180 E assim o fez, ponto por ponto: acusou o colapso da 

revolução de 1918 que produziu “ruínas em nada diferentes do velho edifício”; classificou o 

cidadão de classe média como totalmente antidemocrático e desconhecedor de “pontos 

intermediários entre a dominação patriarcal e a bandidagem do bolchevismo degenerado”; 

denunciou o fracasso dos oficiais na guerra; expôs a figura do funcionário público em uma 

administração na qual ele havia passado a ser mais importante que os procedimentos e perante 

o qual o pagador de impostos estava indefeso; malsinou a prática política que buscava a 

conquista de objetivos econômicos; recriminou os intelectuais “que tudo podem” ao fazerem as 

mais perigosas e abstratas revoluções no papel.181 

 

1.2.1. JORNALISMO ECONÔMICO NA ALEMANHA DE WEIMAR 

Desde o início da trajetória jornalística na Weltbühne, Richard Lewinsohn demonstrou 

clara afinidade com o manifesto de Tucholsky e tanto nas mordazes análises políticas, assinadas 

com o próprio nome, como naquelas voltadas a temas econômicos, nas quais utilizava o 

                                                             
179 NDR. Zeitzeichen. Die Weltbühne erscheint zum letzten Mal. Berlim, 7 mar. 1933. 

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/zeitzeichen/audio-die-weltbuehne-erscheint-zum-letzten-mal-am--

100.html. Acesso em: 3 jan. 2022. 
180 TUCHOLSKY, Kurt. Wir Negativen. Die Weltbühne, 13 mar. 1919, N. 12, XV, Jahrgang, p. 280. 
181 Ibidem, 279-285. 

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/zeitzeichen/audio-die-weltbuehne-erscheint-zum-letzten-mal-am--100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/zeitzeichen/audio-die-weltbuehne-erscheint-zum-letzten-mal-am--100.html
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pseudônimo Morus182, seu estilo agradava um tipo de público atraído pela maneira direta e clara 

que utilizava para comunicar temas de grande complexidade. Em 1930, no número dedicado 

aos 25 anos da Weltbühne, Tucholsky ressaltou exatamente esse aspecto em relação à escrita 

de Lewinsohn, relembrando o momento em que, anos antes, lhe fora apresentado aquele que 

seria um novo membro da equipe: 

 

Com Morus [Richard Lewinsohn], Siegfried Jacobsohn foi inicialmente muito 

misterioso. “Você vai ver ...”, ele dizia. “Quem é?” Silêncio profundo. Um 

médico? Um jornalista? Bem, eu pude ver: ali estava alguém que conseguia 

transformar a seção de economia em algo verdadeiramente divertido, vivo, 

impiedosamente engraçado, um tema que é sempre tão seco e destinado 

somente aos visitantes da Burgstrasse,183 fazendo com que seus artigos fossem 

provavelmente tão lidos como os de Jacobsohn.184 

 

No primeiro artigo que publicou para a revista, intitulado “Der Bismarck Legende”185 

[A Lenda Bismarck], Lewinsohn registrou seu ceticismo em relação à incipiente primeira 

experiência republicana alemã. Nesse texto de estreia, apontou os perigos do culto à figura de 

Bismarck, que, como dizia, se por um lado podia ser considerado artífice da unificação da 

                                                             
182 O pseudônimo Morus acompanhou Lewinsohn ao longo da vida, embora também tenha adotado, em alguns de 

seus escritos, o nome de outro utopista do renascimento, Campanella.  
183 Burgstrasse era, naquela época, a via onde estava localizada a Bolsa de Valores de Berlim. O prédio que a 
abrigava foi destruído durante a Segunda Guerra após os bombardeios sobre a cidade. 
184 TUCHOLSKY, Kurt. Fünfundzwanzige Jahre. Die Weltbühne, Der Schaubühne XXVI. Jahr, Wochenschrifft 

für Politik-Kunst-Wortschaft, 09 set. 1930, n. 37, XXVI. Jahrgang, Zweites Halbjahr, p. 378. [Traduzido do 

alemão]. Quando Tucholsky escreveu suas memórias em comemoração aos 25 anos da Weltbühne, o fundador do 

periódico, Siegfried Jacobsohn, citado no fragmento, havia falecido quatro anos antes. Quem dirigia então a revista 

era outro de seus antigos colaboradores, o jornalista Carl von Ossietzky. Pacifista e democrata, Ossietzky sempre 

denunciou em seus artigos as ações do governo relacionadas a políticas armamentistas. Com a chegada de Hitler 

ao poder, recusou-se a sair do país e em 28 de fevereiro de 1933, manhã seguinte ao incêndio do Reichstag, foi 

preso e conduzido a um campo de concentração onde foi duramente maltratado. Em 1934, seus amigos 

organizaram uma campanha para que lhe fosse outorgado o Prêmio Nobel da Paz, sugestão acatada em 1936. O 

regime nazista ordenou a Ossietzky que recusasse o prêmio, mas ele não atendeu a ordem. No entanto, não foi 

liberado para ir à Noruega recebê-lo. A partir de então, o governo decretou que nenhum alemão poderia receber o 
Nobel. Gravemente doente, nos últimos meses de vida, Carl Ossietzky foi encaminhado a um hospital civil sob 

estrita vigilância falecendo pouco depois, em maio de 1938. Fonte: CARL OSSIETZKY. The Nobel Prize. 

Disponível em: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1935/ossietzky/biographical/. Acesso em: 3 jan. 2022. 
185 LEWINSOHN, Richard. Der Bismarck Legende. Die Weltbühne. XVII Jahrgang, Erstes Halbjahr, pp. 33-35. 

Charlottenburg: Verlag der Weltbühne, 1921. 

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1935/ossietzky/biographical/
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Alemanha, por outro, suas ações não passavam de tentativas de contrabalançar as diversas 

dinastias que reinavam sobre um povo que, antes da Constituição do Reich em 1871, já estava, 

na prática, unificado. 

Entendia assim que, nessas ações do Kaiser, podiam encontrar-se também as motivações 

por trás da concessão do direito universal ao voto e das leis protetoras que configuravam o 

Estado de bem-estar que haviam sido implementadas pelo chanceler nos tempos de conflito. 

Para Lewinsohn, o perigo imerso na visão de seus contemporâneos em relação ao antigo Kaiser, 

entretanto, não estaria nas imprecisões históricas constantemente reiteradas, mas sim no fato de 

que essas imprecisões contribuíam para que se mantivessem intactas tanto as velhas estruturas, 

quanto a atratividade da ideia de um Reich, termo ambíguo em alemão, como o próprio autor 

indica no texto, mas que carrega a ideia de império. Em resumo, concluía o estreante, “o nome 

Bismarck, inclui tudo o que é retrocesso”.186  

Nesse primeiro ano de atuação na Weltbühne – 1921 – Bismarck voltaria outras vezes 

ao centro das análises de Lewinsohn. Uma delas, ao resenhar a obra Bismarck und die Juden, 

de Otto Jöhlinger, que, ao analisar a figura do chanceler, discute o tema do antissemitismo na 

Alemanha. Nesse livro que o economista caracteriza como “tão vivo quanto a história pode ser 

e tão objetivo quanto é possível escrever”187, tanto o autor do livro quanto da resenha 

concordam no seguinte aspecto: na origem, Bismarck era um antissemita. Ao chegar a 

Frankfurt, no entanto, teria se convertido em diplomata, estadista, cosmopolita e com essa 

transformação, aquele velho ódio prussiano contra os judeus parecera ter desaparecido nele.  

Somente ao analisar-se detalhadamente todos os traços e truques daquela mente em 

constante mudança até o último detalhe – algo que, afirma Lewinsohn, Jöhlinger faz com 

maestria em seu livro – seria possível retomar os trilhos. E esse seria, segundo a resenha, o 

                                                             
186 Ibidem, p. 35. [Traduzido do alemão] 
187 LEWINSOHN, Richard. Bismark und die Juden. Die Weltbühne. XVII Jahrgang, Zweites Halbjahr, pp. 592-

596. Charlottenburg: Verlag der Weltbühne, 1921, p. 592. 
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principal valor de Bismark und die Juden: apresentar a natureza do chanceler em toda sua 

flexibilidade e falta de escrúpulos, destruindo a lenda do “guerreiro sobre-humano”.188 

Dessa “flexibilidade”, em relação à questão judaica, segundo a análise, teria restado no 

Bismarck chanceler uma atitude qualificada como indiferente mas que também poderia definir-

se como pragmática. Por meio dela, grupos e pessoas eram diferenciados de acordo com a 

conveniência; em outras palavras, de acordo com a utilidade. Essa seria a única medida, opinião 

compartilhada por Jöhlinger e Lewinsohn. Quanto a esse aspecto, diz a resenha: 

 

Devido a essa atitude básica, ele [Bismarck] não conhecia preconceitos, nem 

contra os judeus nem contra a burguesia. Caso eles pudessem oferecer-lhe 

vantagens, se reunia com eles, procurava-os. Foi por isso que negociou com 

[Ferdinand] Lassalle, foi por isso que, reconhecidamente em vão, tentou 

ganhar Karl Marx (fazendo com que Lothar Bucher lhe oferecesse um cargo 

editorial no jornal Königlich Preußischen Staatsanzeiger!).189 

 

 Na aproximação a Marx, prossegue a análise, o chanceler reconhecia a importância do 

movimento dos trabalhadores, acreditando poder usá-lo contra os liberais, seus verdadeiros 

inimigos. Nos antissemitas, cujas atitudes podiam às vezes ser “inconvenientes” para o 

chanceler, havia o potencial de proveito contra os progressistas. 

 Mas prosseguindo com a produção de Lewinsohn na Weltbühne, outro artigo que marca 

uma tendência em sua trajetória foi o que publicou em 15 de novembro de 1923, no qual 

buscava responder à pergunta: Quem paga o putsch?190 Ali analisa um aspecto relacionado à 

tentativa de golpe perpetrada dias antes por Adolf Hitler e membros do Partido Nacional-

                                                             
188 Idem. 
189 Ibidem, p. 593. 
190 LEWINSOHN, Richard [Morus]. Putsch, Peitsche und Zucker. Die Weltbühne. XIX Jahrgang. Zweites 

Halbjahr, pp. 485-488. Charlottenburg: Verlag der Weltbühne, 1923, p. 485. 
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Socialista, interessante também para conhecermos a maneira como informava seu público sobre 

as raízes daquele momento histórico: 

 

A principal diferença entre uma revolução e um putsch reside em sua base 

financeira. Uma revolução nasce do desespero dos famintos; um putsch é 

criado a partir da fome de poder dos saciados. Para uma revolução, são 

necessárias pessoas que morram por uma ideia; para um putsch precisa-se de 

gente que mate por dinheiro. O próprio Führer revelou a qual categoria 

pertence o levante de Munique dos hitleristas: “Não é possível continuar 

assim”, disse Hitler em entrevista há alguns meses. “Preciso dinheiro, 

dinheiro, dinheiro”. Esse agitado grito de necessidade aparentemente não caiu 

em ouvidos moucos.191  

 

Embora, como explica Lewinsohn no artigo, muitos desconfiassem que parte do 

financiamento do movimento hitlerista proviesse do magnata estadunidense Henry Ford, 

acreditava que era muito mais provável que o dinheiro que vestia “os jovens que desfilavam 

muito bem uniformizados e igualmente bem armados” pelas cidades bávaras tivesse uma 

origem doméstica. 

 

1.2.2. OS PRIMEIROS LIVROS: DINHEIRO, POLÍTICA, ANTISSEMITISMO 

A disciplina de “seguir o dinheiro” se tornaria uma constante nos escritos de Lewinsohn, 

principalmente nas décadas de 1920 e 1930, ao buscar tecer os fios que conduziam aos 

interesses econômicos por trás dos eventos históricos. Em um de seus livros, intitulado Das 

Geld in der Politik [O Dinheiro na Política], publicado em 1930, explicou a escolha desse 

campo de investigação imenso mas fundamental por ser ele “o conteúdo e o objetivo da 

política”.192  

                                                             
191 Idem. [Traduzido do alemão] 
192 LEWINSOHN, Richard. L’Argent dans la Politique. Paris: Gallimard, 1931 (4ª ed.), p. 5. 
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 Retornaremos, porém, a essa obra mais tarde. No momento, propomos focar a atenção 

em outra obra que Lewinsohn havia publicado antes, em 1925, na qual tratou em profundidade 

uma das múltiplas facetas do antissemitismo corporificada na vertente econômica e que 

vinculava o judaísmo ao controle das finanças mundiais. Naquele que seria seu primeiro livro, 

o economista buscou não somente desmontar diversas crenças relacionadas ao tema mas 

também demarcar as origens intelectuais dessa dimensão do fenômeno e de seu avanço na 

Alemanha. Como título da obra, propôs uma pergunta: Jüdische Weltfinanz?193 [Finanças 

Judaicas Mundiais?]. 

 Apesar da aparente especificidade, o tema constitui parte importante do universo 

intelectual de Richard Lewinsohn. Ao estudarmos detidamente o texto e com a vantagem de 

uma leitura retrospectiva, temos a impressão de que em muito daquilo que o autor produziria 

posteriormente ecoa o alerta lançado naquela obra que, malgrado a importância, é uma das 

menos difundidas de sua coleção.  

 Como ponto de partida, em Jüdische Weltfinanz Lewinsohn chama a atenção para um 

aspecto que para ele estava na base da ideia de que os judeus controlavam as finanças mundiais: 

tratava-se da visão, então amplamente difundida, de que todos os eventos políticos no mundo 

são controlados pelos grandes capitais. A origem dessa interpretação, segundo o autor, estaria 

na concepção materialista da história nos moldes propostos por Karl Marx. Essa perspectiva, 

porém, esclarecia, entretanto, não era exclusividade dos grupos com tendências socialistas: ela 

se transformara em moeda corrente mesmo entre os opositores a eles. No debate público, 

portanto, havia-se plantado a certeza de que todas as ações dos “poderosos” têm como “real 

objetivo” algum grande interesse comercial invariavelmente controlado por alguma figura – ou 

setor – ao som de cuja flauta dançam não somente governantes, mas povos inteiros. Assim, do 

antissemitismo religioso convertido em antissemitismo racial, com seu apelo aos instintos e 

                                                             
193 LEWINSOHN, Richard (Morus). Jüdische Weltfinanz? Berlim: Hoffmann und Campe Verlag, 1925. 
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emoções, emergira, segundo Lewinsohn, “um antissemitismo empresarial altamente comercial 

e racionalista que combate os judeus por considerá-los delinquentes mal-intencionados ou, no 

mínimo, concorrentes injustos”.194  

A partir dessa premissa, o autor disserta sobre as ideias de três ideólogos alemães cujos 

escritos teriam oferecido o sustentáculo de manifestações de antissemitismo coetâneas à 

análise. O primeiro desses autores seria o economista e sociólogo alemão Werner Sombart 

(1863-1941), considerado um dos primeiros teóricos do capitalismo moderno. Em sua obra 

mais conhecida, Die Juden und das Wirtschaftsleben [Os judeus e a vida econômica], publicada 

em 1911, Sombart havia refutado a teoria central de Max Weber em A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo, alegando que foram os judeus e não os protestantes os que teriam 

introduzido o capitalismo no mundo a partir do Norte da Europa, após a expulsão da Península 

Ibérica pela Inquisição.  

Segundo Lewinsohn, Sombart produzira uma obra que, além de não encontrar 

confirmação nos fatos, contribuía para alimentar entre leitores já imbuídos de tendências 

anticapitalistas e antiliberais, concepções que, ao serem incorporadas ao repertório antissemita, 

reverberariam intensamente na sociedade alemã das primeiras décadas do século XX.195 Uma 

das afirmações encontradas no texto de Sombart, incansavelmente reiterada por aqueles que 

Lewinsohn denominava “antissemitas profissionais”, era a de que “a América, em todas suas 

fronteiras, é uma terra de judeus”.196 Essa frase não somente estaria profundamente conectada 

                                                             
194 LEWINSOHN, Richard (Morus), op. cit., 1925, p. 11. [Traduzido do alemão] 
195 O economista vienense F. A. Hayek (1899-1992), um dos mais proeminentes representantes da Escola Austríaca 

de Economia e a quem foi outorgado o Prêmio Nobel em 1974, via na figura de Werner Sombart o mais 

característico representante de um processo de mudança que ocorreu principalmente após da derrota da Alemanha 

na Primeira Guerra Mundial. Esse movimento teria aproximado as forças anticapitalistas da esquerda e da direita, 

em sua busca por destruir tudo o que havia de liberal na Alemanha. Como afirma Hayek, Sombart, destacado 

teórico do marxismo e difusor das ideias socialistas na Alemanha nos primeiros anos do século XX, ainda durante 

a guerra havia incorporado às suas análises o conceito de “concepção germânica do estado”, ou seja, não um estado 
formado por indivíduos, mas uma verdadeira “comunidade do povo” – Volksgemeinschaft. Fonte: HAYEK, F. A. 

The Road to Serfdom. Nova York: Routledge Classics, 2006 (1ª. ed. 1944), p. 175. [Traduzido do inglês]. 
196 SOMBART, Werner. The Jews and Modern Capitalism. Nova York: E. P. Dutton & Company, 1911, p. 30. 

Apud. LEWINSOHN, op. cit., 1925, p. 45. [Fragmento traduzido a partir da versão em alemão citada por 

Lewinsohn]. 
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à quimera de que todos os judeus são ricos, mas também a uma ideia que equiparava 

instantaneamente os judeus ao capitalismo.  

Respondendo a Sombart, Lewinsohn preocupou-se em demonstrar, em Jüdische 

Weltfinanz, que os mais importantes conglomerados capitalistas do mundo eram dominados 

quase exclusivamente por não-judeus, buscando destronar assim o que chamou de “o primeiro 

e mais importante pré-requisito para a tese do ‘domínio internacional do dinheiro judaico’”.197 

Para corroborar a afirmação, como em um verdadeiro “quem é quem” das figuras que realmente 

dominavam a economia na época, o economista inclui listas das personalidades que de fato 

estavam por trás das chamadas “sociedades anônimas”, confirmando-se que, entre eles, 

pouquíssimos eram judeus.  

 Lewinsohn atribuiu ainda a outra obra de Werner Sombart, Händler und Helden 

[Comerciantes e Heróis], publicada em 1915, uma ideia que se havia aprofundado após a derrota 

da Alemanha na Primeira Guerra: a de que os judeus teriam sido os grandes aproveitadores da 

guerra. Nesse livro, segundo apontou o economista, Sombart havia ampliado o leque da análise 

anterior, ao associar a figura do judeu ao pequeno varejista – tido como desonesto e usureiro – 

e aos grandes empresários envolvidos no comércio de armas e outros negócios que costumam 

florescer em períodos de conflitos bélicos. Lewinsohn expunha a falácia dessa abordagem ao 

demonstrar que os judeus mal marcavam presença nessas atividades. 

 Essas constatações, porém, não interessavam à narrativa antissemita. Prova disso estava, 

segundo o autor, no surgimento das teses de outro dos ideólogos analisados em Jüdische 

Weltfinanz, o também alemão Theodor Fritsch (1852-1933). Desde o final do século XIX, esse 

jornalista vinha inflamando o discurso contra os judeus, tanto por meio de seu jornal quanto das 

publicações lançadas por sua editora, a Hammer Verlag. Foi também através dela que difundiu 

as edições alemãs dos Protocolos dos Sábios de Sião e d’O Judeu Internacional de Henry Ford, 

                                                             
197 LEWINSOHN, op. cit., 1925, p. 33. 
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além de títulos da própria lavra como Anti-semiten Catechismus [O Catecismo Antissemita], 

Der falsche Gott – Das Rätsel des jüdischen Erfolges [O Falso Deus – O Enigma do Sucesso 

Judaico] e Mein Streit mit dem Hause Warburg [Minha disputa com a Casa Warburg], títulos 

que, entre outros, estavam nas fundações ideológicas do movimento nazista.  

É exatamente desse último título – as memórias do processo que o banqueiro Max 

Warburg moveu contra Theodor Fritsch por calúnia – que Lewinsohn extraiu outra máxima, 

cara aos antissemitas: a de que a ausência de judeus na linha de frente das grandes negociações 

se deve à sua preferência por “esconder-se por trás dos bastidores como conselheiros de homens 

de Estado”.198 Além dessa, outra suposta artimanha que, para Fritsch, “provaria” a existência 

de “organizações secretas judaicas” era a de que os judeus se espalhavam por distintos partidos 

para exercer controle em todos os campos. Sobre esse pormenor, indagava Lewinsohn:  

 

O estranho fenômeno de que haja tantos marxistas, socialdemocratas e 

comunistas entre os judeus que, de acordo com a doutrina antissemita, são 

sinônimo de capital financeiro internacional, é compreensivelmente uma séria 

dor de cabeça para a propaganda antissemita. A conclusão lógica disso deveria 

ser que os judeus não formam uma unidade, nem financeiramente, nem em 

suas metas econômico-políticas ou puramente políticas.199 

 

 Mas se essa conclusão lógica prevalecesse, prosseguia Lewinsohn, a narrativa 

antissemita seria completamente demolida. Portanto, seus ideólogos precisavam criar outros 

mecanismos que permitissem sair do imbróglio em que essa forma renovada de antissemitismo 

os colocava. O nacional-socialismo, que no momento em que ele escrevia seu livro ganhava 

força – lembremos que Mein Kampf foi publicado no mesmo ano, 1925 – tinha novos desafios 

para embasar sua propaganda e apresentá-la sob um envoltório com aparência lógica:  

                                                             
198 FRITSCH, Theodor. Mein Streit mit dem Haus Warburg. Leipzig: Hammer Verlag, 1925. Apud. 

LEWINSOHN, Richard, p. 84-85. [Traduzido do alemão] 
199 LEWINSOHN, 1925, p. 85. [Traduzido do alemão] 
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Enquanto o movimento antissemita era estritamente monarquista e 

ultraconservador, os teóricos do antissemitismo conseguiam afastar-se do 

assunto com certa elegância. Os capitalistas judeus e os comunistas judeus 

eram ambos “esquerda”, ambos eram inimigos da grande propriedade 

prosaica, ancestral, hereditária. Liberalismo judaico-capitalista e socialismo 

judaico-intelectual: ambos buscavam sacudir os apoios do trono e do altar e, 

portanto, pertenciam à lista negra dos inimigos da pátria. Porém, desde que o 

movimento antissemita buscou capturar a classe trabalhadora, a situação se 

tornou mais difícil. Várias demandas marxistas têm sido incorporadas ao 

programa nacional-socialista. Semana após semana o mesmo espetáculo tem 

lugar nos parlamentos nos quais alemães étnicos e comunistas, muitas vezes 

sob a liderança de deputados, aparecem unidos em uma mesma frente de 

batalha contra os outros partidos.200  

 

 É nesse momento que entra Alfred Rosenberg, a terceira figura elencada por Lewinsohn, 

e que, segundo ele, se encarregaria de tentar “desatar” alguns desses nós conceituais naquele 

novo capítulo da longa história do antissemitismo.201 A manobra é descrita com ironia no 

seguinte fragmento do livro:  

 

De acordo com essa nova versão, as altas finanças internacionais lideradas 

pelos judeus estão praticando uma política muito estranha. Na Rússia 

financiam o Bolchevismo, na Alemanha estão por trás da social democracia 

judaizada para impulsionar o plano Dawes que, como sabemos, foi altamente 

desagradável para os governantes bolcheviques em Moscou. Na França, as 

finanças internacionais judaicas ordenaram o assassinato de Jean Jaurès 

                                                             
200 LEWINSOHN, 1925, p. 86. 
201 Alfred Rosenberg nasceu na Rússia em 1893. Em 1920 aderiu ao Partido Nazista, então em formação e se 

tornou editor de um de seus principais veículos de propaganda, o periódico Völkischer Beobachter. Foi também 

responsável, junto com Fritshc, pela disseminação, na Alemanha, do notório panfleto antissemita Os Protocolos 

dos Sábios de Sião. Participou da tentativa de golpe nazista (putsch) levada a cabo em Munique em 1923 e que 
culminou na prisão de Adolf Hitler e outros conspiradores. Com a ascensão do nazismo, Rosenberg foi assumindo 

cargos de maior importância na hierarquia do partido, posicionando-se como o principal ideólogo do regime. Foi 

sentenciado à morte pelo Tribunal de Nuremberg e enforcado em 16 de outubro de 1946. Fonte: ALFRED 

Rosenberg. Biography. Holocaust Encyclopaedia. United States Holocaust Memorial Museum. Disponível em: 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/alfred-rosenberg-biography. Acesso em: 3 jan. 2022. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/alfred-rosenberg-biography
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praticado “por uma representante da Bolsa de Valores de Paris”202 porque 

Jaurès havia escrito algo contra a guerra que foi ventilado pelos capitalistas. 

“Não para beneficiar a França, mas para facilitar a adoção do Plano Dawes na 

Alemanha, tropas francesas marcharam ao Ruhr como lobistas das altas 

finanças”, e “através do Plano Dawes, a dominação do mundo judaico foi 

então reconhecida como o verdadeiro governo do povo alemão”203, 204 

 

 

Jüdische Weltfinanz é uma obra cativante pela riqueza da análise feita 

concomitantemente aos primeiros movimentos no processo de ascensão do nacional-socialismo 

e à construção de uma nova narrativa antissemita que culminaria, sob o comando de Hitler, no 

Holocausto do povo judeu. Como foi dito anteriormente, embora Lewinsohn não tenha tratado 

o tema diretamente – ou ao menos tão exaustivamente – em suas demais obras, elas mantêm 

indícios do que foi ali abordado.  

 Ainda em 1925, Lewinsohn publicou um segundo livro, na Alemanha, intitulado Die 

Umschichtung der Europäischen Vermöge [A Redistribuição dos Ativos Europeus] que foi 

recebido, conforme resenha publicada no mesmo ano no The Economic Journal, como uma 

“interessante tentativa de determinar a redistribuição da propriedade privada causada pela 

[Primeira] guerra e as vicissitudes políticas dos vários Estados da Europa”.205 

Esse tema também havia sido tratado pelo economista na Weltbühne, no início da década 

de 1920, quando questionou a necessidade de falar-se em reconstrução do país após o conflito 

bélico. No artigo intitulado “Wiederaufbau” [Reconstrução], por exemplo, afirmou: “A 

Alemanha não foi destruída e não precisa ser reconstruída”.206   

                                                             
202 ROSENBERG, Alfred. Die internationale Hochfinanz als Herren der Arbeiterbewegung in allen Ländern. 

Munique, 1924, p. 43. Apud. LEWINSOHN, 1925, p. 86. [Traduzido do alemão] 
203 ROSENBERG, p. 43 e 51, Apud. LEWINSOHN, 1925, p. 87. [Traduzido do alemão] 
204 LEWINSOHN, 1925, p. 86-87. 
205 BALL, Albert. The Economic Journal, vol. 35, no. 140, [Royal Economic Society, Wiley], 1925, pp. 606–10. 

Disponível em: https://doi.org/10.2307/2222983. Acesso em: 3 jan. 2022. 
206 LEWINSOHN, Richard [Morus]. Wiederaufbau. Die Weltbühne. XVIII Jahrgang. Erstes Halbjahr, pp. 124-

126. Charlottenburg: Verlag der Weltbühne, 1922, p. 124. 

https://doi.org/10.2307/2222983
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O estreitamento das fronteiras da Alemanha havia feito com que o país tivesse sim, 

perdido produtores – queixa daqueles que clamavam pelo financiamento à reconstrução –, 

porém, perdera também consumidores – sete milhões, segundo Lewinsohn – indicando que 

também haviam diminuído as demandas do país. A esse respeito, acrescentou no artigo: 

“somente uma política populacional insana, na qual o militarismo está ainda instalado em seus 

ossos, pode desejar que essas ‘perdas humanas’ sejam compensadas o mais rápido possível”.207 

Para o autor, depois de Versalhes, a Alemanha era uma unidade vigorosa que para recuperar-se 

somente precisava de uma “economia racional e resoluta”, não de reconstrução.208  

O lançamento de seu terceiro livro, Histoire de l’Inflation [História da Inflação], 

publicado em 1926 pela editora Payot, inauguraria uma fase de longo alcance internacional na 

carreira do economista. O interesse não somente se devia à curiosidade do público sobre a 

catastrófica experiência monetária alemã no início da década de 1920, mas também porque 

Lewinsohn estendia a análise a outros casos, focalizando ainda uma das principais 

consequências desse perverso fenômeno declarado no subtítulo do livro: “Le Déplacement de 

la Richesse en Europe” [O deslocamento da riqueza na Europa]. A abordagem abria com a 

seguinte metáfora: 

 

Ela começou como uma doença terrível e sorrateira. Durante anos, o paciente, 

sem saber de nada, desperdiçava as suas forças. Quando finalmente chegou ao 

ponto em que era necessário consultar um médico, os especialistas cometeram 

erros de diagnóstico, ou, com maior frequência ainda, os médicos cruzavam 

os braços e declaravam que não podiam curar o paciente sem um remédio 

estrangeiro. Esse era justamente o remédio que não estava à mão. Então, a 

doença continuou o seu curso até o marasmo completo.209 

 

                                                             
207 Idem. 
208 Idem. 
209 LEWINSOHN, Richard, Histoire de l’Inflation. Le Déplacement de la Richesse em Europe. Paris: Payot, 1926, 

p. 9. 
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Utilizando o método histórico, Lewinsohn passa a expor as consequências da inflação 

na vida econômica dos países e a desordem gerada a partir dela como consequência da 

distribuição das perdas e também dos ganhos. Esses últimos materializaram-se no rápido e 

excepcional enriquecimento de alguns dos protagonistas dos negócios daquele período, tanto 

na Alemanha quanto em outros países que vivenciaram fortes processos inflacionários. Uma 

resenha sobre o livro, publicada na Revue d’Histoire Économique et Sociale no mesmo ano do 

lançamento, resume essa situação: 

 

Stinnes, Cyprut, Castiglioni, todos os grandes empresários cuja audácia os 

envolveu, todos os especuladores que não tiveram prudência alguma, e 

também todos aqueles aventureiros que na França são chamados de 

aproveitadores e na Itália de tubarões, desfilam curiosamente neste livro. Não 

nos esqueçamos de mencionar a galeria dos príncipes e principezinhos 

alemães, que aparecem [em Histoire de l’Inflation] em um capítulo onde 

vemos esses personagens, sem poder, na busca por salvarem suas soberanias, 

esforçando-se seriamente para salvaguardar suas consideráveis fortunas. 

 

Não há nesse livro um simples relato anedótico. O autor [Richard Lewinsohn] 

preocupa-se incessantemente em analisar e elucidar o mecanismo monetário, 

fiduciário e financeiro que explica os grandes lucros da inflação, os perigos 

comerciais das empresas excessivamente e anormalmente desenvolvidas, e 

seu livro nunca sai do campo da pesquisa e da educação econômica. Mostra 

de forma notável a imensa reviravolta nas situações econômicas privadas e 

públicas que a guerra e os anos que se seguiram trouxeram ao mundo 

europeu.210 

 

1.2.3. A CARREIRA NO VOSSISCHE ZEITUNG E NOVAS OBRAS 

O talento que demonstrou no jornalismo conduziu Richard Lewinsohn, em 1926, ao 

cargo de redator-chefe do caderno de finanças de um dos mais importantes jornais berlinenses, 

                                                             
210 R. P. Reviewed Work: Histoire de l'inflation. Le déplacement de la richesse en Europe, 1914-1925 by Richard 

Lewinsohn. Revue d’histoire Économique et Sociale, vol. 14, no. 3, Armand Colin, 1926, pp. 390–390. Disponível 

em: http://www.jstor.org/stable/24064315. Acesso em: 3 jan. 2022. 

http://www.jstor.org/stable/24064315


83 

 

o Vossische Zeitung,211 desde 1913 pertencente ao conglomerado editorial Ullstein. Fundado 

em 1877, de orientação liberal, o periódico viveu seu apogeu durante a República de Weimar. 

E foi pela editora do mesmo grupo que, em 1927, Lewinsohn publicou mais um livro, Wie sie 

gross und reich wurden [Como eles se tornaram grandes e ricos]212, no qual reúne as trajetórias 

de alguns célebres milionários. A obra era parte de um projeto editorial voltado à divulgação 

de biografias e relatos sobre temas políticos e alcançou bastante sucesso, sendo traduzida a 

vários idiomas.213 

A campanha antissemita que varreria a Alemanha a partir da década de 1920, 

obviamente não poupou o grupo Ullstein, cujos proprietários eram judeus, assim como o eram 

os do outro grande conglomerado editorial alemão, o Mosse. A acusação baseava-se na 

cantilena de uso geral de que estariam buscando dominar o jornalismo alemão. Richard 

Lewinsohn tomaria para si a análise dessa situação e, assim como fez em Jüdische Weltfinanz 

e em outros artigos onde analisava o real peso de judeus na economia do país, enfrentou os 

argumentos em torno ao tema em artigo que escreveu para a revista Schild, órgão de imprensa 

dos ex-combatentes judeus alemães. Uma coluna publicada em Nova York no Jewish Daily 

Bulletin em 22 de janeiro de 1926, reproduz o argumento do economista a respeito: 

 

Os jornalistas judeus e os proprietários judeus de jornais ocupam uma posição 

proeminente, mas quando olhamos mais de perto o assunto vemos que 

enquanto os grandes empreendimentos jornalísticos de judeus, tal como as 

empresas Mosse e Ullstein, conduzem sua atividade em plena luz do dia, há 

muitas organizações secretas de imprensa, não judaicas e mesmo anti-

judaicas, através das quais a maior parte da imprensa alemã está sendo direta 

ou indiretamente alimentada. Uma delas é a empresa Hugenberg, encabeçada 

                                                             
211 O nome, oficialmente atribuído em 1910, remete a Christian Friedrich Voss que assumira o jornal em 1751. 
212 LEWINSOHN, Richard. Wie sie gross und reich wurden. Berlin: Ullstein, 1927. 
213 Em 1928 a obra foi publicada na França pela editora Payot. Os nomes que Lewinsohn trata no livro são os de 

John. D. Rockefeller, os Rothschild, Alfred Nobel, John Pierpont Morgan, os Krupp, Thomas Alva Edison, Henry 

Ford, Lord Leverhulmr e Aristide Boucicaut. LEWINSOHN, Richard. A la Conquête de la Richesse. Paris: Payot, 

1928. 
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pelo deputado nacional alemão Alfred Hugenberg, anteriormente presidente 

do diretório da Krupp. 

 

Essa empresa controla vários jornais metropolitanos e provinciais. Seu 

empreendimento mais importante é a Telegraph Union (T.U.), uma agência de 

notícias que provê cerca de 1.200 jornais e é maior do que o oficial Wolf 

Telegraph Bureau. Essa organização secreta de imprensa, que exerce a maior 

influência na opinião pública alemã, é inteiramente livre de judeus.214 

 

 No final da década de 1920, Lewinsohn se aprofundaria em outro tema que, de certo 

modo, também estava vinculado aos anteriores: a relação entre capital e indústria armamentista. 

Seu livro The Man Behind the Scenes: The Career of Sir Basil Zaharoff [O Homem por Trás 

dos Bastidores: A Carreira de Sir Basil Zaharoff], publicado primeiro em Londres em 1929 e 

no ano seguinte em Paris, repercutiu marcadamente na imprensa e nos meios políticos do 

período ao retratar uma personagem – o negociante grego Basil Zaharoff – que por 

aproximadamente meio século – de 1878 a 1928 – esteve ligado a praticamente tudo o que se 

relacionava à indústria de armas e munições e às intrigas políticas que envolviam essas 

negociações.  

Esse livro atraiu um proeminente nome da literatura, o escritor estadunidense Ezra 

Pound, que em seus Cantos – poema de aproximadamente 800 páginas publicado em 1936 – 

utilizou a trajetória de Zaharoff ora como fonte, ora como cenário da história da humanidade. 

Mostra máxima desse interesse é o fato de que tanto Lewinsohn quanto Zaharoff ganharam 

personagens na obra, expressos nas figuras de Mr. Lewinesholm e Zenos Metevsky, 

respectivamente.215 No âmago da obra, porém, há uma perspectiva carregada de elementos 

antissemitas, corporificados na presença de poderosos banqueiros (judeus) apresentados como 

                                                             
214 JEWISH Dominance of German Press, Anti-Semites’ Charge, is Baseless Legend, Figures Show. Jewish Daily 

Bulletin. Nova York, 22 jan. 1926. Disponível em: https://www.jta.org/archive/jewish-dominance-of-german-

press-anti-semites-charge-is-baseless-legend-figures-show. Acesso em: 3 jan. 2022. [Traduzido do inglês] 
215 Tal como identificado por Carroll Terrell, estudioso da obra poética de Pound em: TERRELL, Carroll F. A 

Companion to the Cantos of Ezra Pound. Vol. I. Berkeley: University of California Press, 1980. 

https://www.jta.org/archive/jewish-dominance-of-german-press-anti-semites-charge-is-baseless-legend-figures-show
https://www.jta.org/archive/jewish-dominance-of-german-press-anti-semites-charge-is-baseless-legend-figures-show
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controladores das finanças internacionais e do mercado de armas, os mesmos conceitos cuja 

impropriedade fora denunciada pelo próprio Lewinsohn em Jüdische Weltfinanz.  

 Muitas foram as resenhas publicadas a respeito do trabalho do economista sobre Basil 

Zaharoff. Dentre elas destacamos a do historiador Maurice Crouzet que em 1930, na Revue 

Historique, traçou algumas considerações sobre a maneira como Lewinsohn caracterizou uma 

figura a quem o próprio resenhista se referiu como um “miserável gregozinho”, envolvido em 

“todas as catástrofes que assolam a Europa e o mundo, as diversas guerras balcânicas, as guerras 

sul-africana, hispano-americana, russo-japonesa... e enfim a Grande Guerra”. Sobre o livro, 

Crouzet comentou:  

 

Sem ilusões, o Sr. Lewinsohn nos mostra aqui a ação das grandes casas de 

armamentos sobre a vida dos Estados europeus, os meios dos quais dispõem: 

imprensa e política para entreter a inquietude e os medos e “fazer crer (em 

1914) aos homens de Estado e aos povos que o recurso às armas era a única 

saída possível” (p. 95).216 

 

A seguir, Lewinsohn lançaria na Alemanha, pela editora S. Fischer, o já mencionado 

Das Geld in der Politik [O Dinheiro na Política], um estudo sobre a corrupção, que incluiu as 

eleições o controle da imprensa na Alemanha. Publicado em francês, em 1931, pela Gallimard, 

o livro, devido à repercussão, foi amplamente comentado em periódicos de diversos países, 

dentro e fora da Europa. O compêndio Books Abroad, por exemplo, encarregou o historiador e 

professor da Universidade de Cornell, Othon Guerlac de analisar a obra.  

A resenha inicia com o comentário de que o tema do dinheiro na política não era alheio 

ao público estadunidense, habituado aos enormes custos das campanhas políticas, à ingerência 

                                                             
216 CROUZET, M. Reviewed Work: Zaharof, l'Européen mystérieux. [Collection d'études, de documents et de 

témoignages pour servir à l'histoire de notre temps] by Richard Lewinsohn. Revue Historique, vol. 165, no. 2, Presses 

Universitaires de France, 1930, pp. 374–374. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/40944649. Acesso em: 3 

jan. 2022. [Traduzido do francês] 

http://www.jstor.org/stable/40944649
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de Wall Street e também à maneira utilizadas por figuras como [William Randolph] Hearst e 

[Robert R.] McCormick – dois poderosos nomes da imprensa – para “instilar sua nobre filosofia 

política nos cérebros das massas”. 217 O livro de Lewinsohn, a quem apresenta como 

“correspondente em Paris de um dos mais inteligentes jornais de Berlim” dedicava-se, assim, a 

explorar o mesmo fenômeno na Europa: 

 

Duzentas e vinte-uma páginas de um total de trezentas e trinta e duas são 

dedicadas ao recital de alguns dos malcheirosos escândalos dos últimos vinte 

anos na Alemanha e ao estudo da interação entre finanças e política, como 

ilustra a venda de títulos de nobreza a banqueiros antes da guerra e, 

posteriormente, ao controle da imprensa pelos magnatas do aço.218  

 

O estilo de Lewinsohn era também realçado pelo crítico: “parágrafos curtos, fornecendo 

os principais fatos, sem referências mas com confiável precisão”. É por meio deles que em 

L’Argent dans la Politique – a versão resenhada por Garlagh – o leitor consegue chegar a uma 

visão objetiva dos eventos em curso em vários países em um momento em que aquilo que o 

analista chama o “bacilo do ‘Nacionalismo’” se espalhava pela Europa: 

 

O leitor aprenderá como o perfumista Coty começou a “salvar” a França, 

como Beaverbrook e Rothermore ainda estão tentando resgatar o imperialismo 

britânico, como o Fascismo foi ajudado a chegar ao poder pelos assustados 

“interesses” italianos.219 

 

Desse livro, porém, interessa-nos também resgatar a maneira como Lewinsohn retoma 

a análise da evolução do financiamento do movimento hitlerista durante o período transcorrido 

                                                             
217 GUERLAC, Othon. Reviewed Work: L'Argent dans la politique by Richard Lewinsohn. Books Abroad, vol. 6, no. 

2, University of Oklahoma, 1932, pp. 178–79. Disponível em: https://doi.org/10.2307/40070579. Acesso em: 3 

jan. 2022. 
218 Idem. [Traduzido do inglês] 
219 Idem. 

https://doi.org/10.2307/40070579
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desde a publicação de seu artigo sobre o tema na Weltbühne, ainda em 1923. No terceiro 

capítulo de L’Argent o autor revela um universo externo à arena parlamentar, o das associações 

políticas, as quais considerava de particular importância naquela República de Weimar então 

cada vez mais perto do fim. Segundo afirma, essas associações variassem quanto ao grau de 

agressividade, tinham em comum a seguinte composição: jovens, unidos menos por uma 

identidade de opinião política do que por uma identidade de temperamentos. De maneira geral, 

seus aderentes não aspiravam a nenhuma vantagem material, todavia, para manter esses 

organismos em funcionamento, fazia-se necessária a intervenção de doadores.  

No caso dos nacional-socialistas, que no final dos anos 1920 já eram o grupo combatente 

mais importante à direita do espectro político, isso não era diferente, algo que Lewinsohn já 

começara a tratar no artigo de 1923. No livro de 1931, entretanto, ele detalha também a evolução 

posterior ao putsch e as contradições em relação ao financiamento de um movimento que, 

apesar de chamar-se “socialista”, foi alimentado, inicialmente, pelo capital industrial bávaro. 

Uma nuance particular, no entanto, teria despertado o interesse dos capitalistas: o fato de que o 

nazismo considerava o bolchevismo como sendo uma invenção judaica, “um exército 

mascarado do capitalismo judaico internacional, destinado a destruir outros povos”.220 Esse 

conceito se encaixava muito bem, segundo o autor, nas “velhas tendências antissemitas da 

extrema direita” já que não soava muito anticapitalista e, portanto, parecia uma maneira 

conveniente de conquistar as massas e mantê-las longe do socialismo.221  

 Ao longo dos anos, as fontes de financiamento do movimento foram ampliando-se, 

atraindo somas importantes de industriais e nobres de outras regiões da Alemanha e também do 

exterior. Essa base de apoio, dizia o autor, seria ainda mais alargada com a conversão do 

movimento em partido político parlamentar.222Até então, a maior parte da indústria alemã 

                                                             
220 LEWINSOHN, Richard. L’Argent dans la Politique. Paris: Gallimard, 1931 (4ª ed.), p. 133. 
221 Idem. 
222 Ibidem, p. 135. 
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olhara o movimento hitlerista com suspeita por suas tendências revolucionárias e evitava 

financiá-lo. O sucesso eleitoral dos nazistas nas eleições de 14 de setembro de 1930, contudo, 

animou esses industriais a colocarem os nacional-socialistas “no caminho do capitalismo 

tradicional” e construir com eles “um governo de coalizão burguês”.223 

 

1.2.4. EXÍLIO E JORNALISMO EM PARIS 

 A publicação de L’Argent dans la Politique na França coincidiu, na vida de Lewinsohn, 

com o fim de sua colaboração de mais de dez anos na Weltbühne e também de seu trabalho 

como redator-chefe do caderno de finanças do Vossische Zeitung. Não se tratava, contudo, de 

um abandono do jornalismo mas sim de uma nova etapa em sua trajetória que foi inaugurada 

quando assumiu o cargo de correspondente chefe do escritório em Paris do conglomerado 

editorial Ullstein – proprietário do Vossissche.  

As reviravoltas da história, fizeram, porém, com que essa atividade durasse apenas dois 

anos aproximadamente, já que em 1933, com a chegada do nazismo ao poder teve início a 

“arianização” dos jornais alemães, o que forçou a imediata demissão de todos os profissionais 

judeus. No caso dos dois grandes grupos editoriais alemães, o Ullstein e o Mosse, efetuou-se o 

desmantelamento dos respectivos conglomerados e a posterior transferência das empresas que 

os compunham a figuras vinculadas ao regime nazista.  

Lewinsohn, que já vivia em Paris, desde a década de 1920, iniciava na mesma cidade 

seus longos anos de exílio. Sobre seu primeiro ano naquela situação, o diário do jornalista Ernst 

Feder nos traz algumas informações importantes a respeito do economista. Uma delas foi 

registrada em 21 de novembro de 1933, quando Feder conta ter ido à sua procura no “IBI 

(Internationales Börsen-Institut), na casa de Roger et Gallet” para tratar de alguns assuntos sem, 

                                                             
223 Ibidem, p. 138. 
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no entanto, encontrá-lo.224 A segunda, no dia seguinte, na qual relata um encontro de ambos no 

Café de la Paix no qual Lewinsohn relatou que estava oficialmente afastado do “Voss” desde 1 

de outubro de 1933. Dada, porém, sua posição em relação aos contratos franceses havia chegado 

“a um acordo muito favorável com a Ullstein”.225 A conversa teria passado também, diz no 

diário, pelas últimas notícias sobre conhecidos em comum, também exilados, mas tivera como 

ponto central um tema que mobilizava o ex-editor do Berliner Tageblatt desde sua chegada a 

Paris em fevereiro de 1933: o estabelecimento de um jornal em língua alemã na França.  

A esse respeito, Lewinsohn dissera naquela conversa que um banqueiro o havia 

convidado para implementar um periódico nesse formato, mas que não havia fundos suficientes, 

já que para o adequado funcionamento, segundo o economista, “o orçamento deveria ser 

assegurado por pelo menos um ano”.226 De qualquer maneira, para o economista, havia espaço 

para um jornal alemão na França já que, calculava, somente na Alsácia poderiam ser vendidas 

facilmente em torno de dez mil cópias. Teria acrescentado ainda que estava disponível para 

oferecer ao futuro jornal “uma boa seção de negócios”.227 Sobre o mencionado Internationales 

Börsen-Institut, do qual não foi possível encontrar referências, Feder conduz à inferência de 

que o mesmo teria sido criado pelo próprio Lewinsohn e estava voltado a oferecer relatórios 

semanais sobre o mercado de ações baseados em cálculos científicos. Lê-se ainda no diário a 

respeito: “Custa 450 francos anuais. Correspondentes em Londres, Nova York, Amsterdam”.228 

Além da atividade no instituto mencionado por Feder, o exílio de Lewinsohn entre 1933 e 1939, 

significou o retorno à imprensa escrita e à publicação de livros, atividade que interrompera 

parcialmente ao assumir o comando do escritório da Ullstein em Paris.  

                                                             
224 FEDER, Ernst. Tagebücher, 1933, 21 nov. 1933, p. 64. Ernst Feder Collection; AR7040; Box 1, Vol. 1, Leo 

Baeck Institute. [Traduzido do alemão]. Não foi possível determinar detalhes sobre o mencionado Instituto nem a 
razão dele estar localizado na sede da famosa casa de perfumaria 
225 Ibidem, 22 nov. 1933, p. 65. 
226 Idem. 
227 Idem. 
228 Idem. 
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Desse período, um interessante artigo publicado nesse período apareceu já em 1933 na 

revista Current History da Universidade de Califórnia, tendo como foco, como indica o título, 

“A Ascensão do Nacionalismo Econômico” [The Rise of Economic Nationalism].229 Nele 

descreve o processo que levou à proeminência do Estado na organização econômica das nações 

e, como consequência, ao nacionalismo então imperante. Como ponto de partida e de 

comparação com a realidade do momento em que escrevia, tomou como base a Conferência 

Econômica Mundial realizada em 1927, em Genebra, cujos representantes eram, observava, 

quase exclusivamente, do mundo dos negócios. Apenas seis anos mais tarde, em 1933, na 

Conferência Econômica de Londres, era clara a mudança na composição dos atores, 

majoritariamente líderes de Estado. Essa troca de papéis seria em parte responsável, segundo 

Lewinsohn, pelo protagonismo de uma abordagem nacionalista, própria de um perfil de 

organização cuja ênfase se apoiava nas fronteiras nacionais. 

Em seu livro Geschichte der Krise [História da Crise], lançado em 1934 – 

concomitantemente em Viena (E.P. Tal & Co.) e em Paris (Payot) – o economista expande o 

tema mostrando como o fracasso da Conferência de Londres não somente dificultaria que se 

promovesse a internacionalização do comércio mas também “fortaleceria poderosamente as 

tendências nacionalistas do comércio”.230 

Assim como a maior parte das suas obras, Geschichte der Krise (ou Histoire de la Crise) 

foi também amplamente comentada. Uma das resenhas, publicada na revista dos Annales e 

escrita por Lucien Fèbvre, qualifica o relato apresentado no livro como “extremamente 

cativante” ao levar o leitor “de uma Wall Street sacudida pela tempestade, à Viena que vê cair 

como um castelo de cartas, uma após a outra, suas poderosas instituições bancárias”.231 Fèbvre, 

                                                             
229 LEWINSOHN, Richard. The Rise of Economic Nationalism. Current History (1916-1940), vol. 38, no. 5, 
University of California Press, 1933, pp. 521–27. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/45334369. Acesso 

em: 3 jan. 2022. 
230 Ibidem, p. 527. 
231 FEBVRE, Lucien. “Crises.” Annales d’Histoire Économique et Sociale, vol. 7, no. 35, EHESS, 1935, pp. 484–

86. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/27573736. Acesso em: 3 jan. 2022. 
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http://www.jstor.org/stable/27573736


91 

 

porém, discorda daquilo que considera ser uma visão otimista por parte de Lewinsohn, que no 

livro ressaltou alguns indicadores de melhoria naquele ano de 1934, principalmente quanto à 

diminuição do número de desempregados e de falências, do crescimento da produção e do 

comércio. Para o autor da resenha, porém,  

 

[...] nem as fronteiras tendem a se abrir, nem o nacionalismo econômico a 

relaxar, nem a luta por saídas a se acalmar, nem as contas de guerra a diminuir 

no mundo. Sem falar no “atraso” que faz com que alguns países estejam 

experimentando um alívio, enquanto outros, ao contrário, estão vendo sua 

situação piorar ainda mais.232   

 

 Lewinsohn reconhecia esse aspecto, algo que inclusive aparece no prefácio do livro ao 

dissertar sobre a temeridade e prematuridade de escrever uma história da crise enquanto tantos 

países ainda estavam nela mergulhados.233 Apesar disso, considerava válida a sua proposta, 

limitada a apresentar o que chamou de “uma crônica ordenada dos fatos”, devido a três razões 

fundamentais: primeiro, porque há fatos que só se podem perceber claramente ao vivenciá-los, 

sob o risco de que mais tarde se percam na memória ou que, no futuro, não se possa reuni-los 

por meio de documentos; segundo, pela possibilidade de atribuir aos acontecimentos uma 

ordem cronológica; terceiro, porque, segundo o autor, o ponto culminante da crise já havia 

passado. 

 Mas em meio aos sinais de otimismo observados por Lewinsohn nesse relato 

caracterizado por Fèbvre como “fino e excelente”,234 um ponto que ainda gerava preocupação 

era a questão agrícola, considerada em estado de crise crônica. Nesse ponto, o livro trata de 

analisar diversos produtos relacionados ao setor, trazendo inclusive um longo comentário sobre 

                                                             
232 Idem. 
233 LEWINSOHN, Richard. Histoire de la Crise, 1929-1934. Paris: Payot, 1934, p. 5. 
234 FEBVRE, Lucien, op. cit. 
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a questão do café no Brasil, tema ao qual, na década seguinte, como veremos, iria dedicar 

diversas páginas em publicações brasileiras.235 

 Um ano antes de seu relato da crise, entretanto, Richard Lewinsohn, junto com o 

economista boêmio Franz Pick (1898-1985) havia lançado, simultaneamente em alemão e 

francês, uma obra até hoje publicada pela atualidade da caracterização das formas e 

comportamento do mercado de ações: Sinn und Unsinn der Börse (S. Fischer, 1933) / La Bourse 

(Payot, 1933). E é também na revista dos Annales onde encontramos uma resenha 

contemporânea ao lançamento, dessa vez pela pluma do demógrafo francês Jacques Houdaille 

que destaca a novidade de um livro sobre a bolsa de valores escrito “sob o signo de uma crítica 

sistemática e perseverante” e ainda com um tom “ao mesmo tempo irônico e desencantado”.236 

Uma falha que Houdaille notava no livro, no entanto, era a omissão sobre a importância que, 

até então, por mais de um século, o mercado de ações tivera no florescimento das empresas.237 

De qualquer maneira, notava que a intenção teria sido muito mais a de analisar 

psicologicamente os atores envolvidos nas práticas especulativas contidas em uma atividade 

que é de difícil definição, mas que, em linhas gerais, poderia resumir-se através da seguinte 

ideia: “A Bolsa é um mercado de ilusões que deveria trazer dinheiro de volta”.238 

 

1.2.5. FIGURA DA ‘OUTRA ALEMANHA’: A EXPERIÊNCIA DO PARISER TAGEBLATT 

Muitos dos jornalistas exilados na França depois da chegada de Hitler ao poder 

buscaram reconstruir, em Paris, frentes que lhes permitissem prosseguir como figuras ativas 

daquilo que se buscava caracterizar como “a outra Alemanha” e entre as principais iniciativas 

                                                             
235 LEWINSOHN, Richard. “Vingt cinq millions de sacs de café sont détruits”. In, Histoire de la Crise, 1929-

1934. Paris: Payot, 1934, p. 148 – 150. 
236 HOUDAILLE, J. “La Bourse.” Annales d’histoire Économique et Sociale, vol. 6, no. 28, EHESS, 1934, pp. 

419–419. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/27573469. Acesso em: 3 jan. 2022. 
237 Idem. 
238 LEWINSOHN, R.; PICK, F. La Bourse: Les Diverses Formes de la Spéculation dans les Grandes Bourses 

Mondiales. Paris: Payot, 1933, p. 8. 

http://www.jstor.org/stable/27573469
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estava a criação de periódicos. Na França, uma das experiências mais notáveis nesse sentido foi 

a fundação do Pariser Tageblatt, cuja notoriedade pode atribuir-se, principalmente, às figuras 

que conseguiu reunir em torno ao seu projeto editorial. 

 Esse periódico, fundado por Vladimir Poliakoff239 e dirigido inicialmente pelo 

jornalista Georg Bernhard (1875-1944), chegou ao público pela primeira vez 12 de dezembro 

de 1933, contando com a colaboração de ilustres expoentes do meio intelectual de exilados de 

língua alemã. Entre eles nomes como o do já reiteradamente mencionado Ernst Feder, Joseph 

Roth, Alexander Roda-Roda e Heinrich Mann. A vida da publicação, no entanto, foi marcada 

por diversas atribulações que atingiram o ápice em 12 de junho 1936 quando Bernhard, que 

havia sido afastado por Poliakoff do cargo de diretor, aproveitando a ausência do proprietário, 

então em viagem aos Estados Unidos, publicou uma declaração, no próprio jornal, por meio da 

qual denunciava uma suposta manobra de transferência do periódico a Joseph Goebbels, 

Ministro de Propaganda de Hitler. Uma acusação seríssima, que manchava a reputação tanto 

das figuras à frente do projeto quanto a imagem do próprio jornal.  

O novo editor-chefe do Pariser Tageblatt, nomeado por Poliakoff em substituição a 

Bernhard, havia sido justamente Richard Lewinsohn que, no eepisódio, também acusado de 

traição por seu antecessor. O clima criado em torno ao episódio chegaria ao ápice no ataque 

físico perpetrado contra Lewinsohn que, na noite de 16 de junho, ao sair do local onde o jornal 

era impresso, foi esfaqueado por pessoas desconhecidas.240 Esse fato levou o economista a 

                                                             
239 O jornalista Vladimir Poliakoff (1865-1939) era proprietário de um grupo editorial do qual faziam parte vários 

jornais de Odessa, Vilna e São Petersburgo, no então Império Russo. Após a chegada dos bolcheviques ao poder, 

ele fugiu de Odessa, sua cidade natal, e buscou exílio na França onde morreu em maio de 1939, aos 74 anos de 

idade. Fonte: VLADIMIR Poliakoff, publisher, dead in France at 74, Jewish Telegraphic Agency, 24 mai 1939. 
Disponível em: http://pdfs.jta.org/1939/1939-05-24_143.pdf?_ga=2.180425447.1195599858.1549632331-

392882593.1547497128. Acesso em: 3 jan. 2022, p. 5 
240 NEW Editor of Pariser Tageblatt Stabbed. Jewish Telegraphic Agency.  Nova York, 17 jun. 1936. Disponível 

em: http://pdfs.jta.org/1936/1936-06-17_258.pdf?_ga=2.108796738.1195599858.1549632331-

392882593.1547497128. Acesso em: 3 jan. 2022, p. 4. 

http://pdfs.jta.org/1939/1939-05-24_143.pdf?_ga=2.180425447.1195599858.1549632331-392882593.1547497128
http://pdfs.jta.org/1939/1939-05-24_143.pdf?_ga=2.180425447.1195599858.1549632331-392882593.1547497128
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renunciar imediatamente ao cargo241 e a publicar na Neue Weltbühne – nova versão da 

Weltbühne no exílio – um esclarecimento defendendo-se das acusações.242 

Um mês mais tarde, 24 de julho de 1936, Ernst Feder registraria em seu diário alguns 

detalhes sobre uma conversa que teve com o também jornalista alemão Berthold Jacob (1898-

1944) por meio da qual podemos adentrar, pelo olho da fechadura, o ambiente em torno ao 

episódio. Segundo Feder, Jacob acreditava que as desconfianças em torno ao Pariser Tageblatt 

não eram claras. Ele considerava que os nacional-socialistas dificilmente estariam interessados 

no jornal, mas sim em plantar falsos rumores para despertar suspeitas contra o periódico e seu 

proprietário. No mesmo encontro, Feder comenta ainda que Jacob condenara o ataque a 

Lewinsohn assim como a “visita” de 10 homens feita dias antes ao apartamento de Poliakoff.243 

O escândalo resultante da disseminação dos rumores contra a cúpula do Pariser 

Tageblatt repercutiria anda por alguns anos. Perante a comunidade judaica, certamente 

preocupada com as implicações do episódio, o mesmo foi dado por encerrado quando uma 

comissão de líderes judeus se reuniu para analisar o incidente e exonerou Poliakoff das 

acusações. Nas deliberações do grupo, destaca-se a conclusão de que o empresário havia sido 

vítima de um “ataque contra seu bom nome e propriedade sem precedentes na história do 

jornalismo”.244 O Pariser Tageblatt, no entanto, não resistiu ao escândalo. Ainda em junho de 

1936 seria substituído pelo Pariser Tageszeitung que, no entanto, também teria uma curta 

                                                             
241 FEDER, Ernst. Tagebücher, 1936, 24 jul. 1936, p. 68. Ernst Feder Collection; AR7040; Box 1, Vol. 1, Leo 

Baeck Institute. [Traduzido do alemão] 
242 LEWINSOHN, Richard [MORUS]. Erklärung. Die Neue Weltbühne, n. 26, 25 jun. 1936, Apud. LANGKAU-

ALEX, Ursula. Deutsche Emigrationspresse: (Auch eine Geschichte des „Ausschusses Zur Vorbereitung Einer 

Deutschen Volksfront” in Paris). International Review of Social History, vol. 15, no. 2, Cambridge University 

Press, 1970, pp. 167–201. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/44581648. Acesso em: 3 jan. 2022. 
243 FEDER, Ernst. Diary, 1936, 12 jun. 1936, p. 56. Ernst Feder Collection; AR7040; Box 1, Vol. 1, Leo Baeck 

Institute. 
244 PARISER Tageblatt Publisher Cleared of Charge He ‘Sold Out’ to Nazis [Editor do Pariser Tageblatt 
inocentado de haver-se “vendido” aos nazistas]. Jewish Telegraphic Agency, Nova York, 21 jul, 1936. Disponível 

em: http://pdfs.jta.org/1936/1936-07-21_286.pdf?_ga=2.9326965.1550929925.1617106976-

899382996.1617106976. Acesso em: 3 jan. 2022, p. 1. [Traduzido do inglês]. O comitê que julgou Wladimir 

Poliakoff foi liderado pelo advogado Henry Sliosberg. Entre os membros, então presidente da Nova Organização 

Sionista, Vladimir Jabotinsky, e diversos editores de jornais judaicos. 

http://www.jstor.org/stable/44581648
http://pdfs.jta.org/1936/1936-07-21_286.pdf?_ga=2.9326965.1550929925.1617106976-899382996.1617106976
http://pdfs.jta.org/1936/1936-07-21_286.pdf?_ga=2.9326965.1550929925.1617106976-899382996.1617106976
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trajetória à raiz da ocupação da França pela Alemanha nazista. A historiadora alemã Ursula 

Langkau-Alex, em seu estudo sobre a imprensa alemã no exílio, concluiu sobre os 

acontecimentos: 

 

Várias arbitragens e julgamentos em tribunais ordinários franceses ocorreram 

em 1936, 1937 e 1938. Por meio deles pode observar-se: houve intriga, 

calúnia, fraude, mas também boa fé no caso Pariser Tageblatt / Pariser 

Tageszeitung. Tratava-se de dinheiro, tratava-se de vaidades pessoais e de 

divergências jornalístico-ideológicas, que, precisamente por terem ocorrido na 

emigração, assumiram proporções não planejadas.245 

 

 No ano anterior a esses eventos, porém, merece destaque outra obra de Lewinsohn na 

qual conectaria capital e guerra: Les Profits de la Guerre à Travers les Siècles [Os Lucros da 

Guerra Através dos Séculos246] (Payot, 1935). Em 1937, o título apareceria em versão inglesa 

pela editora E. P. Dutton & Company, dos Estados Unidos247, sendo comentado, nesse país, em 

revistas como American Political Science Review248, The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science249 e World Affairs. Nessa última apontava-se no livro uma 

característica que passaria a estar cada vez mais presente em seus escritos: “O estudo como um 

todo é inusual em seu campo, principalmente porque o toma por inteiro e não tenta despertar 

                                                             
245 LANGKAU-ALEX, Ursula, op. cit., p. 179. [Traduzido do alemão] 
246 Em 1942, o livro foi lançado em português em 1942 pela Edição da Livraria do Globo com o título Os 

Aproveitadores da Guerra Através dos Tempos. 
247 LEWINSOHN, Richard. The Profits of War Through the Ages. Nova York: E. P. Dutton & Company, 1937. 
248 SCHUMAN, Frederick L. Reviewed work: The Profits of War. By Richard Lewinsohn. The American Political 

Science Review, vol. 31, no. 6, [American Political Science Association, Cambridge University Press], 1937, pp. 
1167–69. Disponível em: https://doi.org/10.2307/1948982. Acesso em: 3 jan. 2022. 
249 ENGELBRECHT, H. C. Reviewed Work: The Profits of War by Richard Lewinsohn. The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, vol. 194, [Sage 

Publications, Inc., American Academy of Political and Social Science], 1937, pp. 257–58. Disponível em:  

http://www.jstor.org/stable/1022207. Acesso em: 3 jan. 2022. 

https://doi.org/10.2307/1948982
http://www.jstor.org/stable/1022207
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ódio ou emoção contra quaisquer pessoas ou sistemas. É construtivo justamente por essas 

razões.250  

Esse, porém, não era o estilo que caracterizara os escritos daquele Richard Lewinsohn, 

articulista da Weltbühne. Os tempos eram outros e manifestar emoções podia pôr em risco a 

própria sobrevivência. Restaram, portanto, o relato dos fatos e a técnica.  

 

 

1.2.6. AS PERSEGUIÇÕES AOS INIMIGOS DA FRANÇA E O FIM DO EXÍLIO DE LEWINSOHN EM PARIS 

Depois da breve passagem de Lewinsohn pelo Pariser Tageblatt e da publicação de Les 

Profits de la Guerre, a escassa documentação disponível sobre o período entre 1937 e 1940 

oferece pouquíssimas aberturas. Entre as existentes, a referência a uma estadia de alguns meses 

em Portugal, da qual se tem notícia por meio de um artigo publicado em 1938 na revista Current 

History. Nele, Lewinsohn analisa a trajetória de Antônio de Oliveira Salazar, a quem denomina 

“o professor-ditador de Portugal”, seguindo a tradução do título em inglês.251 Nas breves linhas 

biográficas que o periódico inclui a respeito do autor lemos: “O Sr. Lewinsohn, ex-editor 

financeiro do Vossische Zeitung, Berlim, recentemente passou vários meses em Portugal”.252  

 Outra atividade que os poucos documentos permitem entrever é uma passagem junto ao 

Serviço de Estatística Geral da França [Statistique Générale de la France], então sob direção de 

André Fourgeaud (1894-1966)253. Embora não tenha sido possível determinar o período exato 

                                                             
250 SAINSBURY, Geoffrey. Reviewed Work: The Profits of War Through the Ages by Richard Lewinsohn. World 

Affairs, vol. 100, no. 3, World Affairs Institute, 1937, pp. 194–95. Disponível em: 

http://www.jstor.org/stable/20662964. Acesso em: 3 jan. 2022. 
251 LEWINSOHN, Richard. Portugal’s Teacher-Dictator. Current History (1916-1940), vol. 41, no. 4, University 

of California Press, 1935, pp. 429–33. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/45334796. Acesso em: 3 jan. 

2022. 
252 Idem. 
253 Formado em direito e professor de economia em diversas universidades francesas, Fourgeaud publicou diversas 
obras sobre muitos temas comuns à pauta analisada por Richard Lewinsohn ao longo de sua trajetória como 

economista. Entre os títulos de autoria do francês estão: La Dépreciation et la Revalorisation du mark allemand 

et les enseignements de l’expérience monétaire allemande (Paris, Payot, 1926); La Rationalisation. États-Unis. 

Allemagne. Taylorisme. Socialisme rationnel. Fordisme. Nornalisation. Agriculture. Concentration. Moules 

économiques et juridiques. Essai de synthèse doctrinale (Paris, Payot, 1929); L’Origine magique de la monnaie 

http://www.jstor.org/stable/20662964
http://www.jstor.org/stable/45334796
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em que Lewinsohn atuou nesse órgão, duas cartas mantidas no acervo da Fundação Lewinsohn 

– uma de 3 de fevereiro de 1940254 e outra de 14 de maio do mesmo ano – indicam que prestou 

serviços a esse órgão. Nesse segundo documento, enviado à delegacia de polícia de Paris, já em 

meio ao processo de perseguições que culminariam em sua saída da Europa, o signatário – 

Fourgeaud – declara que “o Sr. LEWINSOHN, Richard, economista e publicista, foi empregado 

para certas sondagens econômicas e estatísticas e a continuação de seus trabalhos é 

indispensável ao Serviço [de Estatística Geral]”.255  

 Essas duas cartas, como dissemos, foram produzidas em meio ao avanço expansionista 

do nazismo, que forçaria os judeus exilados na França, como era o caso de Lewinsohn, a 

deixarem não somente o país, mas o continente europeu. O avanço de Hitler sobre territórios 

além das fronteiras da Alemanha tivera seu primeiro ato concreto em 13 de março de 1938, com 

a invasão e anexação da Áustria – Anschluss. No ano seguinte, também em março, viria a 

invasão da Tchecoslováquia e em 1º de setembro, a da Polônia, fazendo com que a França, país 

aliado, declarasse guerra à Alemanha. O estado de beligerância transformou em inimigos os 

refugiados que ainda se encontravam em território francês e que eram provenientes da chamada 

“Grande Alemanha” – alemães, austríacos, tchecoslovacos e a população oriunda do 

protetorado de Sarre – o que os tornava passíveis de prisão e deportação, situação 

particularmente grave para os judeus já que ser deportado para a Alemanha, naquele momento, 

                                                             
(H.E.C. Revue mensuelle de l'Association des anciens élèves de l'Ecole des hautes études commerciales, 1938, p. 

7-13); La Conjoncture et ses conditions préalables (Cours-conférences du Centre de perfectionnement technique, 

1942, fasc. 437). 
254 CARTA de recomendação assinada pelo diretor da “Statistique Générale de la France” certificando que Richard 

Lewinsohn realizava trabalhos junto àquele departamento. Paris, 3 fev. 1940. Présidence du Conseil. Statistique 

Générale de la France. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, 

Nachl. R, Lewinsohn 27a. [Traduzido do francês] 
255 CERTIFICADO assinado pelo diretor da “Statistique Générale de la France” declarando ser indispensável a 

continuação dos trabalhos de Richard Lewinsohn no departamento. Paris, 14 mai. 1940. Présidence du Conseil. 

Direction de la Statistique Générale et de la Documentation. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, 

Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 27a. [Traduzido do francês] Seria interessante poder 
determinar qual foi o envolvimento de Lewinsohn naquela estrutura que também contava com um Serviço de 

Observação Econômica, criado em 1937, e um Instituto de Conjuntura, criado em 1938, ambos responsáveis por 

temas que eram de seu pleno domínio, e que acabou implementando no Brasil em 1947 através da criação do 

Observatório de Conjuntura dentro da Fundação Getúlio Vargas e do qual derivou a revista Conjuntura 

Econômica. 
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significava o envio a campos de concentração ou extermínio. Havia ainda o fato de que, por 

terem perdido a nacionalidade alemã mediante o processo iniciado em 15 de setembro de 1935 

com a instituição das chamadas Leis de Nuremberg, os exilados judeus enfrentavam fortes 

entraves burocráticos, que lhes impediam obter vistos para outros países e também a permissão 

para deixar a França. 

Para Richard Lewinsohn, que ainda estava em Paris, as atribulações se acentuariam a 

partir da promulgação de um decreto emitido em 4 de setembro de 1939 por meio do qual o 

governo francês determinava que todos os homens entre 17 e 65 anos de idade comparecessem 

obrigatoriamente a centros especialmente designados para a verificação de documentos. 

Cartazes afixados em diversos pontos da cidade instavam cidadãos alemães, austríacos, 

tchecoslovacos, e também todos os apátridas provenientes de países de língua alemã, a dirigir-

se ao Stade de Colombes.256 Nos avisos, aconselhava-se que as pessoas levassem roupas, 

talheres e suprimentos para dois dias, tempo previsto para a realização do trâmite. Foi para esse 

estádio, localizado na periferia de Paris, que nosso economista se dirigiu para cumprir esse 

processo de registro.257  

Para alguns dos convocados, no entanto, a espera de dois dias prevista pelas autoridades 

transformou-se em semanas. As condições de vida naquele estádio convertido em campo de 

                                                             
256 Inaugurado em 1907 e também conhecido como Estádio Olímpico Yves-du-Manoir, Colombes foi o principal 

local onde foram realizados os eventos dos Jogos Olímpicos de Verão de 1924, realizados em Paris. Em 19 de 

junho de 1938, pouco mais de um ano antes do início da guerra, abrigou a final da terceira edição da Copa do 

Mundo de Futebol, disputada entre Itália e Hungria. Funcionou como campo de agrupamento para controle de 

refugiados entre setembro e dezembro de 1939. Em 18 de novembro de 2012 foi instalada uma placa rememorando 

o evento. Fonte: LE STADE de Colombes. Camp de Rassemblement. Septembre-Decembre, 1939. Disponível em: 

https://campdesindesirables.blogspot.com/. Acesso em: 3 jan. 2022. 
257 Um dos documentos que, pela data e conteúdo, permite inferir que fez parte daqueles que Lewinsohn apresentou 

no estádio é uma carta da Editora Payot de Paris datada em 5 de setembro de 1939 e assinada pelo administrador. 

Embora o nome não esteja completamente legível, a assinatura leva a crer que se tratava de Jean-Pierre Payot, 

naquele momento à frente das atividades da empresa na França desde a morte do pai ocorrida em 1938. O texto 

faz a seguinte referência ao economista alemão: “Richard Lewinsohn tem publicado em minha editora, desde 1925, 
sete obras de economia, de higiene social e de demografia escritas de modo fecundo para a França. Acrescento 

ainda que suas obras, na maior parte escritas diretamente em francês pelo autor, foram traduzidas posteriormente 

para as principais línguas.” CARTA de recomendação da Editora Payot Paris assinada pelo administrador. Paris, 

5 set. 1939. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, 

Lewinsohn 27a. [Traduzido do francês] 

https://campdesindesirables.blogspot.com/


99 

 

internamento improvisado eram as piores possíveis. Faltavam alimentos, a água era racionada 

e as pessoas que ali aguardavam eram obrigadas a dormir ao relento. Segundo o historiador 

estadunidense Joel Blatt, que estudou o período, fora do estádio também reinava o caos, já que 

os funcionários se recusavam a prestar quaisquer informações sobre familiares que 

permaneciam do lado de dentro, praticamente reclusos. Nem mesmo os jornalistas conseguiam 

obter detalhes sobre os procedimentos.258 

Em 1968, o médico francês Jean Kohn, que viveu essa penosa jornada junto com 

Richard Lewinsohn no Stade Colombes, escreveu, em 1968, ano da morte do economista, um 

obituário publicado no Journal de l’Association des Médecins Israélites de France [Jornal da 

Associação dos Médicos Israelitas da França]. Ali relembra principalmente a maneira como 

Lewinsohn, apesar das privações, buscou manter uma atitude edificante: “[...] uma noite, para 

distrair os prisioneiros, ele [Lewinsohn] deu uma palestra instrutiva e apaixonante sobre a 

histórias das grandes lojas da França e das famílias que delas eram proprietárias”.259 No mesmo 

texto, o Dr. Kohn conta que, após dias à espera do trâmite, Lewinsohn teria sido enviado ao 

CRE [Centre de Rassemblement d’Étrangers] de Bengy-sur-Craon, em Cher, região central da 

França.260  

Não foi possível localizar documentos que confirmem a presença de Lewinsohn no 

campo apontado pelo médico francês, o que de maneira alguma significa que esse não fosse o 

caso. Há registros que, contudo, como veremos, demonstram que o economista esteve detido 

em Tence (Haute-Loire) – interior da França –, de onde tramitou seu visto para o Brasil. De 

qualquer maneira, caso sua transferência para o CRE tivesse ocorrido imediatamente após sua 

saída do Stade Colombes, as datas indicam que a mesma ter-se-ia estendido até 

                                                             
258 BLATT, Joel. The French Defeat of 1940. Reassessments. New York: Berghahn Books, 1998 (reimpresso em 

2006), pp. 131-132. 
259 KOHN, Jean. Richard Lewinsohn (Morus), 1894-1968. Journal de l’Association des Médecins Israélites de 

France. Letter, ca. fev. 1969; Individuals; AR 25474; I-L Folder AR3370; Leo Baeck Institute. 
260 Idem.  
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aproximadamente dezembro do mesmo ano já que no final desse mês, ele estava de volta à 

capital francesa.  

Entre os documentos que comprovam essa afirmação está uma intimação de 28 de 

dezembro de 1939, enviada a seu endereço na capital francesa – 7 Square du Rhône (17º) – por 

meio da qual foi convocado a apresentar-se à delegacia de polícia de Paris no dia 28 de janeiro 

de 1940, às 10 horas da manhã, para tratar de “assunto de seu interesse”.261 Outros registros que 

colocam Richard Lewinsohn ainda nessa cidade pouco antes da ocupação alemã, são as já 

mencionadas cartas assinadas por André Fourgeaud – de fevereiro e maio de 1940 – instando a 

permanência do economista.  

Em junho do mesmo ano, entretanto, ficaria claro que os apelos de Fourgeaud de nada 

valeriam. Com a ocupação de Paris pelas tropas alemãs no dia 14 desse mês, intensificava-se a 

perseguição aos milhares de exilados do Reich que ainda se encontravam na capital francesa.262 

Em torno a essa data outros documentos indicam que o casal Lewinsohn finalmente deixou a 

cidade, instalando-se provisoriamente em Aurillac, departamento de Cantal, região centro-sul 

da França. Entre os documentos que corroboram a mudança está um Curriculum Vitae, escrito 

por Lewinsohn de próprio punho, sem data, onde embora declare um endereço permanente em 

Paris – o mesmo mencionado anteriormente – cita como “endereço atual” o número 25 da Rue 

J.- B. Rames, em Aurillac (Cantal)”.263  

 

 

                                                             
261 INTIMAÇÃO do delegado de polícia endereçada a Richard Lewinsohn. Paris, 28 dez. 1939. Préfecture de 

Police. Direction de Renseignement Généraux. Cabinet du Comissaire de Police. Acervo da Fundação Lewinsohn-

Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 27a. [Traduzido do francês] 
262 Ernst Feder que se encontrava exilado em Paris desde 1933, registrou em seus diários a deterioração da 

atmosfera na cidade, de onde partiu para Brive, no sul da França ainda em agosto de 1939. Embora a saída a tempo 
de Paris tenha poupado Feder dos eventos no Stade Colombes, não conseguiu evitar o envio, entre 2 e 9 de outubro 

de 1939, ao campo de La Braconne, em Charantes, a 180 km de Brive.  COLFFIELD, Carol, 2019, op. cit., p. 55-

56.  
263 CURRICULUM Vitae de Richard Lewinsohn, sem data, sem assinatura. Acervo da Fundação Lewinsohn-

Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 27a. 
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1.2.7. A DIFÍCIL SAÍDA DA EUROPA 

Uma vez instalado na região não ocupada, entretanto, as aflições estariam longe do fim. 

Ainda considerados inimigos, os refugiados oriundos de países de língua alemã continuavam 

sendo obrigados a apresentar-se às autoridades francesas – principalmente os homens – e sendo 

enviados para campos de internamento espalhados pelo território francês para averiguações.  

É nesse momento que encontramos Lewinsohn em Tence. A principal peça documental 

em torno a essa permanência reveste-se de importância, para a nossa pesquisa, por ser a primeira 

que vincula o economista às autoridades diplomáticas brasileiras que lhe outorgariam o visto 

de entrada ao país. Trata-se da cópia de uma solicitação assinada pelo diplomata Carlos da 

Silveira Martins Ramos (1894-1956), conselheiro da Embaixada do Brasil em Vichy cujo 

destinatário é o “Comandante do Campo de Concentração de Tence”.264 Ali, o diplomata pede 

autorização aos responsáveis do campo para que Richard Lewinsohn pudesse comparecer à 

embaixada brasileira a fim de legalizar os documentos de emigração para o Brasil. Ao concluir 

a carta, o funcionário da embaixada brasileira afirma o compromisso de que, “uma vez obtido 

o visto e devidamente legalizados os documentos de interesse”, Lewinsohn retornaria a Tence, 

“à espera da ordem de liberação assim como da autorização, por parte das autoridades francesas 

para deixar o território francês com destino ao Brasil, via Lisboa”.265 

Em 10 de agosto de 1940, um telegrama assinado por Richard Lewinsohn e enviado de 

Aurillac mostra que ele estava de volta à cidade. Ali, em linguagem telegráfica, se lê: “Carta 

Embaixada Brasil endereçada comandante chegou. Oficialmente transmitida a Le Puy. 

                                                             
264 CARTA de Carlos da Silveira Martins Ramos ao Comandante do Campo de Concentração de Tence solicitando 

autorização para a saída temporária de Richard Lewinsohn. [Cópia manuscrita]. Embaixada do Brasil, Vichy, 28 
jul. 1940. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 

27a.  
265 Ibidem. Na parte inferior do documento está indicado, também em manuscrito, o sobrenome do comandante ao 

qual a carta foi endereçada, como segue: “Cópia certificada conforme o Tenente Tassaux, Comandante do Campo 

(assinatura) Tassaux. Carimbo do Campo de Tence”. [Traduzido do francês]. 
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Cordialmente. Richard Lewinsohn”.266   É possível, portanto, que a autorização fosse necessária 

não mais para sair do campo mas sim para deslocar-se a Vichy e apresentar-se à Embaixada do 

Brasil naquela cidade.  

Outro trâmite que teve lugar dois dias depois desse telegrama foi a confirmação da 

prorrogação de seu passaporte até 16 setembro de 1940.267 Esse, no entanto, não seria o 

documento que portaria os carimbos que marcaram a longa travessia de Lewinsohn da Europa 

até o Brasil. Os mesmos seriam estampados em um improvisado documento de viagem emitido 

em 10 de setembro de 1940 pela Legação da Suécia em Vichy, com validade de apenas seis 

meses – até 10 de março de 1941 e cujo aspecto desgastado, com várias dobras e emendas de 

papel, é testemunha menos do tempo de uso do que dos muitos despachos, fronteiras e portos 

pelos quais passou. Ao centro, uma foto do portador; datilografados, seus dados pessoais.268 

Abaixo da foto, o carimbo da Embaixada do Brasil e o visto datado em 10 de setembro e 

assinado pelo embaixador brasileiro Luiz Martins de Souza Dantas. Espalhados por todo o 

documento, mais carimbos revelam um longo itinerário, ainda em território europeu, que se 

arrastaria por alguns meses: o primeiro desses registros é a autorização da embaixada espanhola, 

datado em 6 de novembro de 1940 “para atravessar a Espanha, sem deter-se, com destino a 

Portugal”. Para esse país, Lewinsohn havia obtido um visto de trânsito em 21 de outubro 

daquele ano, que foi emitido pelo consulado português em Marselha. Uma vez na capital 

                                                             
266 TELEGRAMA assinado por Richard Lewinsohn e endereçado ao campo de Tence Hateloire [sic]. Aurrillac, 

10 ago. 1940. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, 

Lewinsohn 27a. [Traduzido do francês] 
267 CERTIFICADO de prorrogação o passaporte alemão de Richard Lewinsohn, n. 004572, expedido em 23 de 

dezembro de 1935. Legação da Suécia, Divisão B. Vichy, 12 ago. 1940. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, 

Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 27a. [Traduzido do francês] 
268 Nesse documento está a origem de um erro que apareceria em algumas referências a Lewinsohn: o ano de seu 

nascimento. A informação correta é 1894, tal como consta do passaporte emitido em 1935. Já no documento de 

viagem que lhe permitiria a saída da Europa o ano informado é 1891, informação reiterada no cartão de registro 
geral emitido no Brasil após sua chegada. Outras diferenças nos dados dos dois passaportes são a profissão – editor 

no primeiro, médico, higienista social no segundo –, o local de residência – Paris no primeiro passaporte, Aurillac 

no segundo –, a cor do cabelo – loiro escuro [d’blond] no documento de 1935, castanho no de 1940. 

DOCUMENTO de viagem de Richard Lewinsohn. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. 

Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 27a. [Traduzido do alemão] 
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portuguesa, entretanto, foi necessário ali permanecer mais três meses, obrigando a prorrogação 

do visto. O motivo da demora, como escreveria em sua “Entrevista comigo mesmo”, publicada 

em 27 de janeiro de 1941 pelo jornal República, de Lisboa, era a espera por um lugar no navio 

que os conduziria ao Brasil.269 A última etapa na cronologia dos carimbos indica sua chegada 

ao Rio de Janeiro, a bordo do navio Serpa Pinto, em 14 de fevereiro de 1941.270 

 

1.2.8. A ESTREIA DE RICHARD LEWINSOHN NA IMPRENSA BRASILEIRA 

Para traçar os primeiros passos da trajetória profissional de Lewinsohn no Brasil, a 

imprensa escrita é a fonte por excelência. Foi ali onde começou a marcar presença tanto por 

meio de textos da própria lavra quanto por notas a seu respeito. Um dos primeiros registros a 

seu respeito é um anúncio da revista Diretrizes publicado em 26 de março de 1941 no Diário 

Carioca e no Diário de Notícias. Ali informava-se que, a partir do número seguinte do 

semanário, os leitores poderiam contar com o “magistral depoimento do escritor francês [sic] 

Richard Lewinsohn, cujas obras foram traduzidas em 15 línguas e editadas na França pela Casa 

Payot”.271 Anunciava-se, além disso, que a revista havia adquirido, com exclusividade, os 

direitos para o Brasil de uma obra escrita pelo autor intitulada “A Guerra sem Mistérios” e que 

esta seria publicada semanalmente, em série, na Diretrizes.  

                                                             
269 NA VÉSPERA da partida. Vai seguir para o Brasil o conhecido escritor e economista Richard Lewinsohn que 

nos transmitiu hoje suas impressões de três meses em Lisboa. República, Lisboa, 27 jan. 1941, p. 3. Acervo da 

Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 27a. Em uma 

passagem dessa entrevista, Lewinsohn diz sobre a capital portuguesa: “Ao fim de três meses, chega-se a ponto de 

descobrir, todos os dias, um novo recanto encantador, uma nova perspectiva, um novo bairro. Começa-se a 

aperceber que Lisboa é alguma coisa a mais do que uma cidade porto, é alguma coisa mais do que uma cidade-

museu. É um organismo vivo que se estende, por sua própria força, em todos os sentidos; que não deve, como 

imaginam os turistas, apressados, a sua existência, unicamente, ao tráfego através dos oceanos; que não é, somente, 
uma ‘cabeça de ponte’. Lisboa é o centro de um vasto mundo material e intelectual”. 
270 DOCUMENTO de viagem de Richard Lewinsohn. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. 

Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 27a. 

271 Anúncios da revista Diretrizes nos jornais Diário da Noite (Rio de Janeiro, 26 mar. 1941, p. 3) e Diário Carioca 

(Rio de Janeiro, 26 mar. 1941, p. 7).  
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Respeitando o que fora anunciado, a edição de 27 de março de 1941 da revista, então 

dirigida pelos jornalistas Samuel Wainer (1912-1980) e Maurício Goulart (1908-1983), trouxe 

na página 5 o primeiro texto, intitulado “Darlan, Delfim da França”, assim apresentado:  

 

A guerra sem mistérios, a guerra contada às claras, com os olhos postos no 

leitor, sedento de um pouco de verdade, de verdade que o oriente neste 

emaranhado de notícias contraditórias que as agências interessadas espalham 

pelos quatro cantos do mundo ainda neutro. A guerra sem mistérios, narrada 

por alguém que a viu nascer e que a acompanhou até as portas de Paris, a 

guerra sem mistérios, descrita com a frieza e com a clareza de quem só pensa 

na elucidação real dos fatos, esta é a guerra que DIRETRIZES vai apresentar 

de hoje em diante aos seus leitores.272 

 

                                                             
272 Apresentação do primeiro artigo “A Guerra sem Mistérios”, de Richard Lewinsohn. Diretrizes: Política, 

Economia, Cultura, Rio de Janeiro, 27 mar. 1941, p.5. 
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Primeira participação de Richard Lewinsohn na imprensa brasileira. 

Revista Diretrizes, Rio de Janeiro, 26 mar. 1941, p. 5. 
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O acontecimento marcava, assim, oficialmente, a estreia de Lewinsohn na imprensa que 

incluiria, além da Diretrizes, o Correio da Manhã no qual, em 18 de abril de 1941 publicou “A 

Inglaterra e sua Marinha Mercante”, cuja apresentação vale também reproduzir: 

 

O autor do artigo abaixo é um dos mais ilustres economistas modernos da 

Europa. Devem-se-lhe vários livros, hoje traduzidos em diversas línguas, tais 

como, entre outros, a “História da Inflação”, que é um dos melhores estudos 

das grandes perturbações de ordem monetária surgidas com a guerra de 1914 

a 1918 e de suas consequências econômicas e sociais; “A conquista da 

Riqueza”; “História da Crise”; “A Bolsa” e “Os Lucros de Guerra”. 

Alemão de origem israelita, vem ele, desde 1933, residindo fora do Reich. Foi 

um dos colaboradores técnicos do sr. Paul Reynaud273 nos derradeiros dias da 

França livre e neste país viveu a maior parte de seu tempo de exílio. 

 

Encontrando-se atualmente no Rio de Janeiro, o sr. Lewinson [sic] continua 

atento ao desenrolar da situação internacional, sobretudo no que diz respeito 

aos seus aspectos econômicos. É o que o artigo abaixo, escrito pelo autor 

especialmente para o “Correio da Manhã”, mostra com a maior clareza.274   

 

 

 

 

  

                                                             
273 Sobre essa colaboração, não foi possível localizar detalhes, somente referências esparsas, não comprovadas. O 

que sim foi confirmado por meio do Curriculum Vitae manuscrito por Lewinsohn em Aurillac é que na França foi 

colaborador do Diretor do serviço de Estatística Geral da França, André Fourgeaud. Tal como mostrado 

anteriormente, há duas cartas assinadas pelo mesmo diretor certificando que Lewinsohn prestava serviços àquele 

departamento no campo da pesquisa econômica e estatística. Sendo esse departamento diretamente vinculado à 

Presidência do Conselho – que desde 22 de março de 1940 tinha Paul Reynaud como Primeiro Ministro – é possível 
que a conexão entre Lewinsohn e Reynaud nos relatos encontrados se coloque nesse sentido. 
274 Apresentação do artigo de Richard Lewinsohn “A Inglaterra e sua Marinha Mercante”, Correio da Manhã, 18 

abr. 1941, p. 2.  
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PARTE 2  

 

Durante o primeiro ano como integrante da Comissão Censitária Nacional (1939), 

Giorgio Mortara atuou em diversas frentes que, embora entrelaçadas, são perfeitamente 

distinguíveis. Por um lado estava o planejamento do censo a ser realizado em 1940. Por outro, 

a reconstrução dos dados censitários nacionais a partir dos quatro censos anteriormente feitos 

no Brasil – 1872, 1890, 1900 e 1920. Além disso, seria chamado a participar em eventos cuja 

finalidade era expor detalhes dos trabalhos em torno ao recenseamento e a ressaltar a 

importância da estatística naquele particular momento histórico de reorganização do estado 

nacional brasileiro.  

No início de 1939, quando da chegada de Giorgio Mortara ao Brasil, os trabalhos dos 

técnicos encarregados do novo censo voltavam-se a detalhar a extensão e a profundidade do 

empreendimento. Os resumos das atas das reuniões semanais da Comissão Censitária Nacional, 

publicados nos jornais de grande circulação, oferecem parte do teor das discussões e, neles, 

amostras da contribuição do italiano aos debates. Entre eles, um particularmente acalorado teve 

como centro a decisão sobre a inclusão ou não do quesito “cor” no questionário do censo. 

Quanto a esse ponto, o resumo da ata da 63ª reunião traz informações relevantes em 

relação à atitude de Mortara que no encontro, realizado em agosto de 1939, declarou ser essa 

“uma questão mais política do que técnica”.275 O Gabinete Técnico, aliás, já se havia 

manifestado favoravelmente à supressão desse quesito por sugestão de Teixeira Freitas e 

contava ainda com o apoio do Presidente do IBGE, Embaixador Macedo Soares. O voto da 

cúpula, porém, foi vencido, prevalecendo a sugestão de Lourival Fontes (1899-1967), então 

                                                             
275 O QUESITO sobre Cor. Comissão Censitária Nacional. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 ago. 1939, 

p. 4. 
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diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda – o DIP – que “julgou fundamental o 

quesito para a propaganda do Brasil no estrangeiro”.276 

Nesse sentido, a observação de Giorgio Mortara quanto ao caráter político do quesito 

cor era, de fato, acertada já que a questão racial e da brasilidade, desde a implantação da 

república277 – embora com diferentes matizes nas motivações e abordagens – continuava sendo 

uma preocupação recorrente tanto para aqueles que ocupavam o poder, como para os 

intelectuais que o sustentavam.278 Embora não se possa afirmar que essa foi uma questão central 

a mobilizar as discussões dos técnicos envolvidos na elaboração do censo – as questões agrícola 

e industrial detinham um claro protagonismo – a mesma é um bom exemplo principalmente 

quanto à maneira como foi dirimida.  

 

2.1. GIORGIO MORTARA: ESTADO E ESTATÍSTICA 

Desde a chegada ao Brasil a reputação de Giorgio Mortara, como já afirmamos, lhe 

valeu convites para participar em eventos públicos de caráter técnico e também político. 

Exemplo do primeiro foi a conferência intitulada “A Biometria em Face da Coletividade” que, 

a convite do Professor Carlos Chagas Filho, o italiano apresentou em 5 de maio de 1939 no 

Anfiteatro de Física Biológica da Faculdade Nacional de Medicina.279 Quanto aos eventos de 

fundo político vale citar a comemoração do aniversário de três anos do IBGE, no dia 29 do 

                                                             
276 O voto pela inclusão do quesito cor foi acompanhado por Elmano Cardim, Correia de Mello, Licínio de 

Almeida, Leão de Affonseca, Padre Leonel Franca, Rego Rangel, Lyra Madeira, Ribeiro Espínola e Heitor Bracet. 

COMISSÃO Censitária Nacional. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24 ago. 1939, p. 4. 
277 O primeiro Censo republicano, realizado em 1890, teve a categoria racial incluída entre os quesitos. 
278 Paradigmático, nesse sentido, é o fato de que nos dois empreendimentos de inquérito demográfico realizados 

em 1920 e 1940, os volumes produzidos para divulgação dos resultados tivessem como autores das respectivas 

introduções dois pensadores que enfatizavam o elemento racial como base nas suas concepções de nação. O censo 

de 1920 teve Oliveira Vianna como autor do texto “O Povo Brasileiro e sua Evolução”, que inaugura o volume 

onde estão compilados os resultados daquele inquérito [OLIVEIRA VIANNA, F. J. O Povo Brasileiro e sua 

Evolução. Recenseamento do Brasil Realizado em 1 de Setembro de 1920, Vol I. Introdução. Rio de Janeiro: Typ. 

da Estatística, 1922, pp. 277-400]. Já o texto que abre a série que levou ao público os dados do recenseamento de 
1940 esteve a cargo de Fernando Azevedo [AZEVEDO, Fernando. A Cultura Brasileira. Introdução ao Estudo da 

Cultura do Brasil. Recenseamento Geral do Brasil (1º de Setembro de 1940), Série Nacional, vol. I, Introdução. 

Tomo 1. Rio de Janeiro, Serviço Gráfico do Instituto de Geografia e Estatística. O mesmo texto foi publicado em 

1944, como livro independente, pela Companhia Editora Nacional]. 
279 CONFERÊNCIAS. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 mai. 1939, p. 6. 
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mesmo mês, ocasião em que a cúpula do Instituto foi recebida em audiência especial no Palácio 

do Catete por Getúlio Vargas, tendo sido Giorgio Mortara apresentado ao chefe de governo.280 

Todavia, a maior parte dos eventos que contavam com a presença do estatístico visavam 

a divulgação da disciplina e o aprimoramento dos quadros.  Dentre os últimos destaca-se um 

que foi organizado em julho de 1939: a Assembleia Geral dos Conselhos Dirigentes do 

Conselho Nacional de Estatística e Conselho Nacional de Geografia. Ali, ao longo de vários 

dias, ocorreram encontros e conferências, debates e resoluções de cunho legislativo, além de 

cursos de extensão para técnicos do setor.281  

 Nesse evento, Mortara foi encarregado de ministrar a conferência inaugural do “Curso 

de Informações de 1939”, instituído como programa de extensão cultural pelo IBGE.282 Na 

sexta-feira 7 de julho de 1939,283 na sede do Instituto, ele apresentou a palestra intitulada A 

Estatística no Estado Moderno. Foi sua primeira apresentação pública no Brasil e atraiu uma 

numerosa audiência que foi recepcionada pelo Embaixador Macedo Soares, incumbido da 

apresentação do técnico italiano.284 

                                                             
280 RECEBIDOS pelo chefe de governo os membros do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia [sic]. Correio 

Paulistano, São Paulo, 30 mai. 1939, p. 4. 
281 Entre os destaques dos vários dias do evento estão a inauguração das instalações do Serviço Gráfico do IBGE 

e a posse da comissão incumbida da uniformização da cartografia brasileira que contou com a presença do então 

General Cândido Rondon. INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística. Jornal do Commercio, Rio de 
Janeiro, 9 jul. 1939, p. 9. No mesmo evento, salienta outro jornal, o Ministro Valdemar Falcão apresentou os 

volumes que continham as estatísticas voltadas à fixação do salário mínimo no país. ASSEMBLEIA Geral dos 

Conselhos Dirigentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 26 jul. 

1939, p. 7. 
282 A ESTATÍSTICA no Estado Moderno. A Conferência do Prof. Mortara na Sede do IBGE. Diário Carioca, Rio 

de Janeiro, 9 jul. 1939, p. 19. O programa contou também com as palestras “O Censo de 1940”, por André Braga, 

e “A Estatística e a Educação”, pelo padre Helder Câmara, proferidas em 12 e 17 de julho, respectivamente. Fonte: 

INSTITUTO Brasileiro de Estatística. Jornal do Commercio, 6 jul. 1939, p. 5. 
283 Anunciavam-se como parte do mencionado curso as palestras de André Braga, com o tema “O Censo de 1940”, 

e do então Padre – futuro Monsenhor – Helder Câmara, então técnico do Instituto Nacional de Estudos 

pedagógicos, que falou sobre “A Estatística e a Educação”. ASSEMBLEIA Geral dos Conselhos Dirigentes do 

Instituto Brasileiros de Geografia e Estatística. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 07 jul. 1939, p. 13. 
284 Fragmentos dessa palestra foram reproduzidos em diversos periódicos de grande circulação, entre eles: A 

ESTATÍSTICA no Estado Moderno. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 08 jul. 1939, p. 4. Além de amplamente 

divulgado pela imprensa, o conteúdo da conferência foi publicado em agosto do mesmo ano no formato de um 

livreto de 28 páginas, impresso pelo Serviço Gráfico do IBGE. In, BIBLIOGRAFIA. Jornal do Commercio, Rio 

de Janeiro, 20 ago. 1939, p. 9. 
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 Na palestra, Mortara incursionou inicialmente pela evolução histórica das finalidades 

da estatística para posteriormente tratar de seu objetivo central que era demonstrar não somente 

a capacidade da disciplina, mas também o que chamou de “necessidades e tendências do 

Estado”285 impelido em sua concepção hodierna a fornecer: 

 

[...] informações de consistência, indicações de tendências, elementos para as 

análises de causas e de efeitos, bases para o controle de providências já 

adotadas e para o estudo de novas disposições e diretrizes para o 

estabelecimento de previsões”.286   

 

O conteúdo da conferência indica que, apesar dos episódios recentes em sua vida, 

Mortara continuava acreditando na neutralidade da ciência e, dentro dela, de uma estatística 

relacionada menos a abstrações e mais a aspectos concretos da organização. Como buscou 

demonstrar à audiência, tratava-se de uma formulação voltada a definir diretrizes para o 

controle das correntes migratórias, do comércio exterior, das transferências de meios de 

pagamento e das trocas. Todos eles eram temas, dizia, nos quais a organização estatística era 

insubstituível e, tanto nos regimes protecionistas quanto nos mais autárquicos não havia 

atividade econômica que pudesse subtrair-se às repercussões das intervenções do Estado. 

Quanto a esse aspecto acrescentou na conferência: 

 

Não se pode regular minuciosamente senão o que se conhece até os mínimos 

pormenores; não se pode controlar a eficácia da intervenção sem informações 

prontas e completas sobre o andamento dos fenômenos que se procura 

modificar.287 

   

[...] 

                                                             
285 Ibidem, p. 17.  
286 Idem.  
287 Ibidem, p. 20-21. 
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Portanto, ainda que se voltasse a uma política econômica mais liberal, ainda 

assim ficaria consolidado o progresso que a estatística econômica deve à 

orientação atual. Mas este retrocesso não parece possível.288 

 

 A visão do liberalismo como retrocesso e a inevitabilidade do intervencionismo estatal 

na economia eram ideias que norteavam as discussões de economistas, intelectuais e burocratas 

de Washington a Berlim, de Roma a Moscou. Já no círculo de técnicos reunido em torno ao 

IBGE, elas confluíam de maneira integral com os objetivos do Instituto, por sua vez afinados 

com a organização pretendida pelo Estado Novo.289 

 

2.1.1. O DESENVOLVIMENTO DE UMA NOVA METODOLOGIA PARA A DEMOGRAFIA BRASILEIRA 

Dentre os primeiros trabalhos de Giorgio Mortara no Brasil, no entanto, sem dúvida 

alguma o de maior repercussão – e que também a que exigiu maior fôlego do estatístico – foi a 

reconstrução da dinâmica da população brasileira nos cem anos precedentes. Além de inovadora 

do ponto de vista metodológico, a síntese brindou ao país, antes mesmo da realização do censo, 

um panorama até então pouco conhecido.  

Muitos dos resultados obtidos a partir dela eram discutidos na imprensa, que ora 

ressaltava elementos individuais das descobertas, ora publicava análises mais detalhadas a 

respeito daquilo que os estudos revelavam. A edição de dezembro de 1939 d’O Observador 

Econômico e Financeiro traz, nesse sentido, um artigo escrito pelo próprio autor da 

metodologia no qual revela alguns resultados obtidos a partir da reconstrução dos principais 

dados sobre o país. Em primeiro lugar estava o número de habitantes que, em cem anos, havia 

                                                             
288 Ibidem, p. 21. 
289 É interessante observar que ainda em agosto de 1938, ou seja, antes da chegada de Mortara, o Comunicado N. 

11 do IBGE tratava exatamente ao mesmo tema, com o mesmo título: “A Estatística no Estado Moderno”. Esse 

comunicado foi também publicado na imprensa:  A ESTATÍSTICA no Estado Moderno. Jornal do Commercio, 

Rio de Janeiro, 25 ago. 1938, p. 5.  
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passado de 6 para 45 milhões. Desses, nove décimos derivavam do excedente dos nascimentos 

sobre os óbitos, sendo somente um décimo correspondente ao excedente das imigrações sobre 

as emigrações.290  

Para melhor compreender a magnitude das conclusões extraídas a partir de apenas esses 

dois dados, ou seja, o aumento da população e o peso das imigrações nessa dinâmica, o autor 

fez uma comparação entre o caso brasileiro e os resultados de outros cenários, tomando 

inicialmente como base os Estados Unidos no século XIX. A escolha desse período se 

justificava pelo fato de ser aquela uma fase da história demográfica estadunidense comparável 

à do Brasil entre 1840 e 1940.  

Tinha-se assim que, entre 1801 e 1900, o número dos habitantes dos Estados Unidos 

crescera 1.331%, derivando oito décimos do excedente dos nascimentos sobre os óbitos e 

aproximadamente dois décimos do excedente das imigrações sobre as emigrações. Partindo 

dessa comparação, Mortara demonstrou que o crescimento do Brasil nos cem anos por ele 

analisados havia sido menos rápido que o dos Estados Unidos e uma das principais causas do 

menor crescimento relativo da população brasileira derivava justamente da menor afluência de 

estrangeiros: 15 milhões no caso estadunidense e menos de 4 milhões no caso brasileiro. Essa 

revelação sobre a dinâmica populacional, posteriormente confirmada pelo censo de 1940, teria 

forte repercussão nas discussões sobre a abordagem da questão imigratória entre os atores 

políticos do período.  

Outro aspecto importante extraído da comparação de Mortara com o caso estadunidense 

referia-se às taxas geométricas de crescimento natural que indicavam um desempenho mais 

baixo do Brasil e revelavam um fator perverso da dinâmica demográfica brasileira do período, 

já que esse menor crescimento da população brasileira não denotava uma baixa natalidade. A 

                                                             
290 MORTARA, Giorgio. Os Brasileiros de Cem Anos. O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, n. 

47, dez. 1940, pp. 165-166. 
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cifra nesse quesito, ao contrário, era considerada muito alta. O resultado, portanto, devia-se à 

altíssima frequência de óbitos em relação aos países que tinham clima mais favorável ou 

melhores elementos para a defesa da saúde pública. Ou seja, morria-se muito no Brasil. Sobre 

esse aspecto, talvez o dado mais alarmante tenha sido o referente à média geral de expectativa 

de vida dos brasileiros: 40 anos de idade. Um texto não assinado, publicado no Correio da 

Manhã de 6 de dezembro de 1939 indicava o mal-estar produzido por esse número: 

 

Afinal, se a média da vida humana, no Brasil, é de 40 anos, um habitante do 

país, a rigor, apenas vive 20 anos, porquanto é nessa idade e frequentemente 

um pouco mais tarde que o brasileiro começa propriamente a viver. Vinte anos 

é, em regra, a fase preparatória da vida da atividade em qualquer ramo de 

trabalho. É entre 20 e 25 anos que os que estudam deixam as academias para 

iniciar a vida prática. É ainda nessa altura da vida que começa a constituição 

da família. Feitas bem as contas, não restam senão 15 ou 16 anos para um 

habitante do Brasil dar conta do seu recado.291  

 

O panorama que ia sendo descortinado passou, assim, a povoar o conteúdo dos jornais 

de grande circulação, aproximando os leitores a uma realidade algo mais precisa e enfatizando 

a importância da estatística na busca de soluções para esses problemas. E ainda dentro do ânimo 

de divulgação, outra das iniciativas do IBGE, também em 1939, foi a preparação da publicação 

que ganharia o nome de Revista Brasileira de Estatística cujo artigo que inaugura a longa 

história do periódico, publicado até hoje, foi escrito por Giorgio Mortara. Intitulado “Estudos 

sobre a Utilização do Censo Demográfico para a Reconstrução das Estatísticas do Movimento 

da População do Brasil”,292 o texto fornece os detalhes técnicos sobre a metodologia que o 

                                                             
291 NASCER, Viver e Morrer. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 6 dez. 1939, p. 4. 
292 MORTARA, Giorgio. Estudos sobre a Utilização do Censo Demográfico para a Reconstrução das Estatísticas 

do Movimento da População do Brasil. Revista Brasileira de Estatística, ano I, n. 1, jan.-mar. 1940, Rio de Janeiro, 

pp. 7-16. 
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estatístico italiano utilizou para determinar o corpus que serviria de base para os trabalhos 

posteriores.293  

 

2.1.2. 1940, O ANO DO RECENSEAMENTO 

A importância atribuída ao Censo de 1940 que, segundo um jornal de 1939 seria “a 

grande prova de eficiência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística”,294 não reverberava 

com a mesma intensidade entre os cidadãos em geral. Por esse motivo, para garantir o sucesso 

de um inquérito que exigia a colaboração de todos os brasileiros, era necessário informar 

maciçamente sobre a finalidade e a segurança do procedimento. Convencer a população a 

somar-se aos esforços do recenseamento era, contudo, uma tarefa que estava longe de ser 

simples. Entre as razões, a desconfiança que gerava a obrigação de abrir as portas a um agente 

encarregado de inquirir sobre diversos aspectos da vida familiar, da atividade comercial, 

industrial ou agrícola.295 

Era necessário, portanto, um esforço de propaganda que seria impulsionado por meio 

da implementação do Decreto-Lei 2.137, de 12 de abril de 1940, que criou, no seio do Serviço 

                                                             
293 Ibidem, p. 8. O sucesso da aplicação dessa metodologia iria projetar-se internacionalmente sendo ao longo dos 

anos utilizada por outras nações – tal como fora sugerido pelo próprio Mortara em artigo publicado em 1941 na 

Revue de l'Institut International de Statistique – já que a eficácia alcançada no caso brasileiro poderia obter-se 
também em outras realidades que sofressem das mesmas carências de dados, especialmente nos países da América 

Latina. MORTARA, Giorgio. Quelques Possibilités de Reconstruction du Mouvement d’une Population à L’aide 

des Données des Recensements Démographiques. Revue de l'Institut International de Statistique / Review of the 

International Statistical Institute, vol. 9, no. 1/2, 1941, pp. 21–35. JSTOR, p. 29. Disponível em: 

www.jstor.org/stable/1400942. Acesso em: 3 jan. 2022. Em 1967, um manual produzido pelas Nações Unidas 

voltado a propor métodos para o cálculo demográfico em países com dados incompletos, sugere o estudo de 

Mortara como fonte para discussão metodológica. In, UNITED NATIONS. Department of Economic and Social 

Affairs. Manual IV: methods of estimating basic demographic measures from incomplete data. Manuals on 

Methods of Estimating Population. Population Studies N. 42. Nova York: United Nations, 1967. Capítulo 1, p. 7. 
294 O CENSO Econômico e Demográfico de 1940. A Notícia, Joinville, 24 ago. 1939, p. 10. 
295 A cultura popular também registrou as impressões que a atividade censitária deixava em alguns cidadãos, como 

mostra a letra do samba “Recenseamento” do compositor Assis Valente. De sua letra destacamos o seguinte 
fragmento: “Em 1940 lá no morro começaram o recenseamento / E o agente recenseador esmiuçou a minha vida 

que foi um horror / E quando viu a minha mão sem aliança encarou para a criança que no chão dormia / E perguntou 

se meu moreno era decente / se era do batente ou se era da folia”. Disponível em: https://www.letras.mus.br/assis-

valente/recenseamento/. Acesso em: 3 jan. 2022. A canção foi interpretada, entre outras, por Carmen Miranda e 

por Ademilde Fonseca. 

http://www.jstor.org/stable/1400942
https://www.letras.mus.br/assis-valente/recenseamento/
https://www.letras.mus.br/assis-valente/recenseamento/
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Nacional de Recenseamento o cargo de Diretor da Divisão de Publicidade.296 O mesmo foi 

entregue ao já mencionado Benedicto Silva em cuja visão a respeito, quando o governo “se vê 

a braços com a responsabilidade crescente não apenas de zelar mas também de promover o bem 

estar de seus governados”, deve investigar mesmo os aspectos mais íntimos, sempre que eles 

se tornem “objeto de interesse governamental”.297  

Assim, sob a direção de Silva, organizou-se o vasto esforço de conscientização que 

pavimentaria o caminho para a operação censitária.298 O lançamento da iniciativa envolveu a 

participação direta dos técnicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre eles 

Giorgio Mortara que, em 12 de março de 1940, teve seu contrato modificado por um termo de 

aditamento que ampliava suas atribuições. Segundo o documento, as mesmas passavam a 

compreender “trabalhos de colaboração doutrinária, estudos e críticas de estatística geral e das 

operações censitárias brasileiras nas publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística.299  

Um dos principais alvos do empreendimento propagandístico voltado ao Censo de 1940 

eram estavam as escolas pela capacidade, dizia-se, “de penetrar na intimidade das famílias e de 

envolver aquelas que eram consideradas as camadas mais estáveis e ‘responsivas’ da 

população”.300 O esforço por incorporar as escolas na empresa censitária, no entanto, já estava 

entre as estratégias de publicidade do Censo mesmo antes que Silva assumisse a diretoria da 

                                                             
296 Decreto-lei No. 2.137, de 12 de abril de 1940. Cria funções gratificadas no Serviço Nacional de 

Recenseamento”. Além da função de Diretor da Divisão de Publicidade, o decreto criou também a de Diretor da 

Divisão Técnica, Diretor da Divisão de Coordenação, Chefe do Censo Demográfico, Chefe do Censo Agrícola e 

Chefe do Censo Social. BRASIL. Câmara dos Deputados. Legislação. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2137-12-abril-1940-412105-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 3 jan. 2022. 
297 A PROPÓSITO do recenseamento dos EE. Unidos, que se inicia amanhã. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 

31 mar. 1940, p. 3. 
298 Idem. 
299 CERTIFICADO emitido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Comissão Censitária Nacional 

baseado nos contratos de Giorgio Mortara no Arquivo da Divisão Administrativa da Direção Central do Serviço 
Nacional de Recenseamento. O documento é assinado por Nestor Dantas da Silva em 13 de junho de 1942 e visado 

por Carneiro Felippe no dia 15 do mesmo mês e ano. Processo de Naturalização de Giorgio Mortara, N. 002950, 

doc. 17 e 18. Arquivo Nacional/Arqshoah-USP. 
300 SILVA, Benedicto. Problemas da Publicidade VI. Revista do Serviço Público, ano 3, v. 3, n. 1, jul. 1940, pp. 
20-28, Rio de Janeiro, DASP, p. 21. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2137-12-abril-1940-412105-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-2137-12-abril-1940-412105-publicacaooriginal-1-pe.html
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Divisão de Publicidade do Serviço Nacional de Recenseamento. Mostra disso foi o evento 

denominado “Curso de Férias” organizado na sede do Instituto em fevereiro de 1940, que reuniu 

professores primários de todo o Brasil.  

No programa do curso, como informa artigo publicado no Diário Carioca em 16 de 

fevereiro de 1940, estavam três conferências “sobre assuntos de imediata conexão com os 

objetivos e atribuições dos seus órgãos de direção superior, ou seja, o Conselho Nacional de 

Geografia, o Conselho Nacional de Estatística e a Comissão Censitária Nacional”.301 Em 

representação a esse último órgão, a palestra esteve a cargo de Giorgio Mortara e sobre ela o 

periódico destacou o cunho didático que o palestrante imprimiu à dissertação, despertando “o 

maior interesse pela matéria entre o grande auditório que o ouvia”.302 Ressaltava-se ainda na 

reportagem a importância desse feito que resultou “numa excelente propaganda da grande 

operação censitária deste ano junto, exatamente, a elementos de uma classe cuja colaboração 

não pode ser desprezada.”303 

Dias mais tarde, o jornalista goiano Urbano C. Berquó304 destacou em artigo no Correio 

da Manhã a referida palestra de Mortara, intitulada “O Recenseamento e a Educação Nacional”. 

Berquó nos ajuda a resgatar parte do conteúdo de uma fala que, apesar da sugestão de que fosse 

                                                             
301 PROFESSORAS Primárias de Todo o Brasil Reunidas na Capital da República. Diário Carioca, Rio de Janeiro, 

16 fev. 1940, p. 2. 
302 Idem. 
303 Segundo o mesmo artigo, as outras duas palestras estiveram a cargo do professor Raja Gabaglia, diretor do 

Colégio Pedro II – que abordou aspectos educacionais do órgão geográfico do IBGE – e do professor Francisco 

Jarussi – convidado pelo Conselho Nacional de Estatística – que tratou do levantamento das estatísticas 

educacionais brasileiras em sessão presidida por Cândido Rondon. Diário Carioca, 16 fev. 1940, op. cit. 
304 Urbano de Castro Berquó (1906-1942) foi escritor, jornalista e redator de Política Internacional e de Assuntos 

Econômicos e Financeiros do Correio da Manhã. Foi também estatístico e primeiro diretor da Revista do Serviço 

Público. Ocupou cargo no DASP diretamente subordinado ao Gabinete da Presidência da República. Em um 

fragmento citado por Aristheu Acchilles em artigo escrito em 1942, pouco depois da morte precoce de Berquó, 

transparece a preocupação do jornalista que era também intrínseca à doutrina do regime: “À Revolução Brasileira 

cabe a gloriosa tarefa de criar o Estado Técnico Brasileiro, que será o instrumento eficiente da construção de uma 

nova época de bem-estar, riqueza e liberdade”. ACCHILLES, Aristheu. Urbano Berquó (Ensaio Biográfico). 

Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 31 mai. 1943, p. 1. Parte das informações contidas nesta breve nota biográfica 
foi extraída de artigos e homenagens póstumas publicadas em diversos jornais, principalmente no periódico que 

foi casa de Berquó, o Correio da Manhã. Entre os nomes que estiveram presentes ao funeral figura o de Richard 

Lewinsohn: URBANO Berquó. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 23 abr. 1942, p. 3. Na edição de maio de 1942, 

a Revista do Serviço Público também prestou uma homenagem àquele que foi seu primeiro diretor. NOTAS. 

Urbano Berquó. Revista do Serviço Público, v. 2, n. 2, mai. 1942, pp. 87-88, Rio de Janeiro, DASP. 
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“impressa e largamente distribuída, tamanho é seu valor didático”305, nunca foi publicada, ao 

menos até onde pudemos averiguar. Assim, graças ao articulista, chega a nós a informação de 

que Giorgio Mortara, usando mais uma vez sua potência didática, conseguiu explicar de 

maneira clara e concisa, “a necessidade e o alcance da formidável operação de contagem – 

demográfica, econômica e social – que deverá ser levada a efeito em nosso país ainda em 

1940”.306  

Outra preocupação do governo em relação ao empreendimento censitário era 

demonstrar aos diferentes setores da sociedade o impacto positivo que o censo teria para suas 

respectivas áreas. Foi com esse objetivo que o então Ministro de Relações Exteriores, Oswaldo 

Aranha, convidou Giorgio Mortara para que em 30 de agosto de 1940 pronunciasse uma 

conferência no Palácio Itamaraty. Assistida pelo chefe da pasta e por funcionários da 

diplomacia brasileira, a palestra “Os Aspectos Internacionais do Recenseamento” foi noticiada 

por diversos jornais307 e publicada na íntegra no terceiro número da Revista Brasileira de 

Estatística.  

Mortara buscou ali demonstrar a relação entre o censo e as funções do Ministério de 

Relações Exteriores, encarando-a inicialmente sob dois pontos de vista assim colocados: “o da 

documentação dos elementos nacionais na vida internacional, e o da documentação dos 

elementos internacionais na vida nacional”308 Essas informações, dizia, permitiriam determinar 

a participação nacional na vida mundial, principalmente, quanto à quantidade e qualidade da 

população e estabelecer a quota nacional em termos mundiais. No caso brasileiro, dada a 

deficiência dos censos anteriores, os dados que se esperava obter do censo permitiriam uma 

                                                             
305 BERQUÓ, Urbano C. Recenseamento e a Educação Nacional. Correio da Manhã, 22 fev. 1940, p. 4. 
306 Idem. 
307 CONFERÊNCIAS Censitárias. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 28 ago. 1940, p. 7; UMA Conferência no 
Itamaraty. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 28 ago. 1940, p. 3; CONFERÊNCIA no Itamaraty. Jornal do Brasil, 

Rio de Janeiro, 29 ago. 1940, p. 5; O RECENSEAMENTO de 1940. Uma Conferência do Professor Mortara no 

Itamaraty. A Batalha, Rio de Janeiro, 28 ago. 1940, p. 5. 
308 MORTARA, Giorgio. Os Aspectos Internacionais do Recenseamento. Revista Brasileira de Estatística, ano I, 

n. 3, jul.-set. 1940, pp. 421-431, Rio de Janeiro, IBGE, pp. 422. 
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aproximação a números passados; ao mesmo tempo, preencheria lacunas e retificaria falhas 

que, demonstrava, chegavam a provocar certos embaraços em foros no exterior. A esse respeito 

comentou: 

 

Há poucos meses, o representante do Brasil numa comissão internacional que 

discutia problemas econômicos e políticos conexos com a distribuição 

geográfica da população mundial, comunicou a este Ministério [de Relações 

Exteriores] as dúvidas que tinham sido manifestadas naquela reunião sobre a 

verossimilhança do rapidíssimo progresso demográfico indicado pelo 

recenseamento de 1920 em comparação com os precedentes, e pelas 

sucessivas avaliações da população do Brasil, indiretamente baseadas sobre o 

mesmo recenseamento. Talvez as dúvidas fossem infundadas [...]. Mas a 

discussão ficou sendo uma contenda de conjeturas contra conjeturas.309 

 

Em tais casos, o número de habitantes, afirmava o palestrante, não era suficiente para 

estabelecer comparações internacionais. Precisava-se também conhecer a composição da 

população, algo que o censo de 1940, por meio de uma grande variedade de aspectos, se 

encarregaria de coletar e analisar. Mediante esses resultados, o Brasil poderia ter finalmente, 

perante a comunidade internacional, aquilo que definiu como uma “carteira de identidade”.310 

Giorgio Mortara destacou ainda à sua audiência no Itamaraty que, a fim de proporcionar 

um conteúdo mais completo a essa “carteira de identidade”, seria incluído um componente 

dinâmico aos dados resultantes dos censos econômico, agrícola, industrial, comercial, dos 

serviços e dos transportes e comunicações, materializado na descrição da atividade produtiva 

desenvolvida no ano de 1939. Por outro lado, o empreendimento levantaria informações sobre 

a produção de bens ou de serviços. Dessa maneira, oferecia-se uma visão integral da 

participação do Brasil na economia mundial. Ao concluir, ainda sob a crença de que a técnica 

                                                             
309 Ibidem, p. 423. 
310 Ibidem, p. 425. 
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prevaleceria naquele mundo fraturado, Mortara pronunciou: “Possa o quadro de trabalho e de 

paz, que será delineado pelos algarismos do nosso recenseamento, servir de padrão para o 

mundo de amanhã”.311 Um discurso humanista que, naquele momento, ainda não se desenhava 

no horizonte. 

Além daquela incursão pelo Itamaraty, Mortara também seria chamado a colaborar com 

outro órgão-chave da estrutura estatal varguista: o Conselho de Imigração e Colonização. 

Criado em função da promulgação do Decreto-Lei n. 406 de 4 de maio de 1938, contribuiu para 

redefinir a política imigratória do país, sendo regulamentado pelo decreto 3.010 de 20 de agosto 

do mesmo ano. Esse conjunto normativo visava disciplinar o sistema de quotas adotado pela 

Constituição de 1934 adotado para “manter a composição da imigração verificada nos 50 anos 

anteriores a 1934”.312 Nesse contexto, o organismo teria suas atividades voltadas a “orientar e 

superintender os serviços de colonização, entrada, fixação e distribuição de estrangeiros no 

território nacional.”313  

Para divulgar as discussões em torno à filosofia e às políticas adotadas sobre o tema, foi 

criada, como órgão oficial do Conselho, a Revista de Imigração e Colonização. Ao apresentar 

a publicação, cujo primeiro número foi lançado em janeiro de 1940, o diplomata mato-

grossense João Carlos Muniz (1893-1960), Presidente do Conselho, explicava, logo nas 

primeiras linhas do artigo, as diretrizes do trabalho desse órgão fundamentado no “controle e 

coordenação da política imigratória e colonizadora do Governo Federal”, correspondendo “à 

necessidade crescente de organização que se observa em todos os países” a ser realizada por 

meio da intervenção do Estado, vista como “cada vez mais decisiva nos movimentos 

                                                             
311 Ibidem, p. 431. 
312 SECRETARIA DO CONSELHO. Primeiro Ano de Trabalhos do Conselho de Imigração e Colonização. 

Revista de Imigração e Colonização, ano I, n. 1, pp. 5-19, jan. 1940, Rio de Janeiro, Conselho de Imigração e 

Colonização, p. 8. 
313 Ibidem, p. 9. 
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migratórios, planificando, selecionando e dirigindo as correntes humanas, de acordo com os 

interesses dos países de emigração e imigração”.314 

Essa colonização do território nacional baseada em premissas de organização 

centralizada exigia um profundo conhecimento da questão demográfica, algo que Muniz 

reconhecia, como se extrai de sua afirmação, que para um país com a extensão territorial do 

Brasil não havia problema mais importante que o populacional. A experiência internacional, 

segundo ele, demonstrava que nenhum país parcialmente explorado havia conseguido “somente 

com os excedentes da natalidade sobre a mortalidade, desenvolver uma população capaz de 

fazer o aproveitamento de seus recursos naturais”,315 algo com o qual não era difícil concordar. 

Esse problema, prosseguia, poderia ser resolvido somente por meio da imigração, embora por 

meio de uma política carregada das mesmas condicionantes que, entre outros, haviam barrado 

a entrada de judeus no Brasil, ou seja, uma imigração que desse acesso a “certas formas de 

assimilação étnica”, dentro das premissas de “branqueamento” da raça pretendido pelo 

governo.316  

Nesse panorama, o casamento entre os trabalhos do Conselho de Imigração e 

Colonização e os do IBGE era considerado imprescindível. E foi na condição de um dos 

maiores expoentes técnicos nessa matéria que Giorgio Mortara, em 17 de maio de 1940, foi 

convidado a visitar a instituição, tendo sido ali apresentado aos demais técnicos pelo próprio 

presidente da instituição e autor do artigo anteriormente analisado, Ministro João Carlos Muniz. 

 Ao tomar a palavra no evento, tal como informava o Jornal do Commercio, Mortara 

detalhou sua maneira de abordar as estatísticas brasileiras, em particular os assuntos 

relacionados aos movimentos migratórios.317 Sua visão a respeito desse processo seria 

                                                             
314 MUNIZ, João Carlos. Apresentação. Revista de Imigração e Colonização, ano I, n. 1, pp. 3-4, jan. 1940, Rio 
de Janeiro, Conselho de Imigração e Colonização. 
315 Idem. 
316 Idem. 
317 CONSELHO de Imigração e Colonização. A Sessão de Ontem – Visita do Prof. Giorgio Mortara”. Jornal do 

Commercio, Rio de Janeiro, 18 mai. 1940, p. 4. 
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publicada no terceiro número da Revista de Imigração e Colonização. O artigo intitulado 

“Desenvolvimento Demográfico da América e do Brasil. Aumento Imigratório e Crescimento 

Reprodutivo” retoma alguns assuntos anteriormente tratados, especialmente quanto a três 

aspectos: o baixo peso da imigração na evolução demográfica brasileira, a elevada mortalidade 

e a altíssima natalidade.  

Alguns desses dados, de certa forma auspiciosos, segundo o autor, mostravam também 

o tamanho dos desafios à frente no seguinte sentido: se, por um lado, a alta fecundidade dos 

brasileiros era vista com otimismo, por outro, as informações sobre o baixo impacto da 

imigração preocupavam as autoridades e os técnicos encarregados da organização nacional. 

Diminuir a taxa de mortalidade era uma tarefa que consumiria décadas mesmo que fossem 

tomadas medidas eficientes para tal fim, principalmente tendo-se em conta a extensão territorial 

do Brasil e o baixíssimo desenvolvimento de várias regiões. Assim, impulsionar o crescimento 

demográfico artificial por meio da imigração era fundamental para resolver, em um prazo mais 

curto, a questão da baixa população, visto como um grande empecilho para o progresso do país. 

Retomando: o Brasil reconhecia a necessidade da imigração, mas insistia em controlar 

o tipo de imigração que iria receber e nas discussões sobre a maneira como esse processo se 

daria estavam presentes muitos dos aspectos que haviam expulsado milhares de judeus da 

Europa, inclusive, o próprio Mortara. Pela documentação disponível não há como determinar a 

maneira como ele fazia parte dessas discussões. Nesse sentido, sua presença nesse meio não 

mais se conectava a uma visão de futuro, mas à própria sobrevivência e a de sua família; a sua, 

era, portanto, uma presença utilitária. 

Antes de concluir o relato sobre aquele intenso ano de 1940, cujo ponto culminante seria 

a própria realização do censo, vale destacar a presença de Mortara em um evento que poderia 

ser melhor definido como o pagamento a uma dívida de gratidão: a aceitação do convite do 

professor Horácio Berlinck (1868-1948) para ministrar a aula inaugural correspondente ao ano 
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letivo de 1940 da Escola de Comércio Álvares Penteado e a Faculdade de Ciências Econômicas 

de São Paulo.   

Certamente o que motivou Mortara foi o reconhecimento ao gesto de Berlinck, que, 

quando o estatístico ainda estava na Itália, em busca por um lugar para emigrar, ele lhe oferecera 

uma cátedra para lecionar na instituição que fundara. No momento da chegada da proposta, no 

entanto, Mortara já havia assinado o contrato com a Comissão Censitária Nacional, mas, como 

afirmou na “Declaração de Circunstâncias” anexada a seu processo de naturalização, esse 

segundo convite lhe confirmara que sua escolha como destino de emigração havia sido feliz.318  

No evento organizado por Horácio Berlinck, Mortara apresentou sua palestra “Poesia e 

Prosa do Recenseamento”, amplamente difundida pela imprensa e publicada no mesmo ano 

como separata da Revista de Ciências Econômicas. Dela resgatamos o seguinte fragmento que 

trata da maneira como abordara a escolha de seu métier: 

 

Levado, pelo destino e pela paixão, aos estudos estatísticos, percorrendo por 

muitos anos e em vários rumos os domínios da demografia e da economia, fui 

adquirindo, involuntária e inconciamente, a faculdade de evocar dos 

algarismos estatísticos as imagens das cousas e das pessoas que eles 

representam. Imagens sem dúvida estilizadas e diferentes da realidade, mas 

que fornecem a impressão viva e quase palpável dessa realidade. 

 

[...] 

 

Essa singular adaptação, que outrem chamaria “deformação profissional” da 

fantasia, talvez seja um caráter normal do estatístico a quem não fora negado 

o dom da imaginação. Nós vemos a realidade onde outros só leem números, 

assim como o músico ouve a melodia onde outros só decifram símbolos de 

notas.319 

                                                             
318 DECLARAÇÃO de Circunstâncias, 11 jun. 1942, fl. 6. Processo de Naturalização N. 002950, 12 fev. 1943. 

Arquivo Nacional/Arqshoah-USP, fls. 6 e 7. 
319 MORTARA, Giorgio. Poesia e Prosa do Recenseamento. Aula inaugural do ano letivo de 1940, professada em 

1º de março de 1940, na Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo e Escola de Comércio ‘Álvares 
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2.2. RICHARD LEWINSOHN: CRISE ECONÔMICA E ORGANIZAÇÃO DO ESTADO NA REVISTA DO 

SERVIÇO PÚBLICO 

O contexto de crise internacional, agudizado pelo recrudescimento da guerra na Europa, 

e a crescente complexidade do cenário econômico aumentavam o protagonismo das vozes que 

defendiam uma maior intervenção do estado na economia. No regime que se instaurara no 

Brasil em 1937, engendrado nas concepções ideológicas castilhistas/positivistas dos líderes da 

Revolução de 1930, a ideia de um Estado onipresente, encarregado de organizar e intervir na 

atividade nacional, enlaçava-se perfeitamente com a corrente inspirada em teorias de 

racionalização técnica de corte taylorista e fayolista que buscavam transferir para a 

administração pública os mecanismos de organização usados, desde havia décadas, na atividade 

privada, principalmente a industrial. As discussões a respeito do tema não se restringiam ao 

interior dos gabinetes ministeriais, aparecendo de forma recorrente tanto em revistas técnicas 

especializadas quanto em jornais de ampla circulação.  

Poucos meses após a chegada ao Brasil, Richard Lewinsohn passaria também a dar seu 

aporte sobre questões econômicas e administrativas, principalmente em artigos publicados na 

Revista do Serviço Público, órgão vinculado ao Departamento Administrativo do Serviço 

Público, o DASP. Embora não tenha sido possível localizar documentos que indiquem a 

maneira como começou a colaboração do economista alemão com esse periódico, é provável 

que ela tenha sido impulsionada graças ao seu diretor, Urbano Berquó, que também era um dos 

redatores do Correio da Manhã, casa que, como mencionado, abrigou Lewinsohn pouco depois 

de sua estreia na Diretrizes de Samuel Wainer.320  

Sua presença na Revista do Serviço Público, que se estendeu por quase toda a década 

de 1940, estreou com um artigo intitulado “O Estado como Empreendedor Econômico”, 

                                                             
Penteado’. Separata da Revista de Ciências Econômicas, ano I, mar.-abr. 1940, vol. II, n. 2, Órgão da Ordem dos 

Economistas de São Paulo, São Paulo, pp. 19-20. 
320 COLFFIELD, Carol, 2021, op. cit., p. 36. 
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publicado na edição de julho de 1941. Nele o autor imprime ao texto uma de suas mais notáveis 

marcas: a de oferecer ao leitor uma amplitude histórica e geográfica sobre o tema abordado. O 

tom, porém, similar ao que ocorreu com sua produção na França posterior a 1933 era técnico e 

despido da acidez que haviam caracterizado seus textos durante a década de 1920, quando 

começou a publicar na Alemanha.  

Nessa sua primeira participação na revista do DASP, Lewinsohn declara uma tese cujo 

desenvolvimento mostra a congruência com a visão do governo brasileiro sobre a organização 

nacional ao identificar as principais áreas em que o Estado, definido pelo autor como um ente 

cuja atividade econômica era tão antiga como ele mesmo, deveria intervir: 1) a valorização das 

riquezas naturais; 2) o apoio e a organização de empreendimentos que ultrapassem a capacidade 

dos particulares; 3) a garantia das necessidades materiais do povo; 4) o impedimento de abusos 

dos particulares que possam ser danosos à nação.321  

Para embasar seu raciocínio, Lewinsohn parte de um esboço histórico através do qual 

demonstra a maneira como, já nos primeiros grandes Estados da antiguidade – o egípcio, o 

babilônio o assírio –, os monarcas eram os principais empreendedores econômicos não somente 

por deterem a iniciativa de estabelecer grandes obras ou empresas, mas também por controlarem 

e organizarem o comércio visando assegurar o abastecimento da população, uma das principais 

funções do Estado antigo. Já os romanos, embora deixassem a exploração de minas aos 

particulares, empreendiam as obras públicas, intervindo também nas produções industrial e 

artesanal. Passado o interregno da Idade Média, em que a economia foi mais pobre, durante as 

                                                             
321 Na introdução ao artigo há uma breve biografia de Richard Lewinsohn na qual são citados alguns de seus títulos 

publicados, destacando-se entre eles História da Inflação e seu relato sobre o processo de derrocada da França. 

Este último, aliás, teve grande repercussão no Brasil ao aparecer, em português, com o título Os 60 dias Trágicos 
da França (Editora Parceria Antônio Maria Pereira, Lisboa, 1941). Nas últimas linhas da apresentação na Revista 

do Serviço Público, podemos ler sobre Lewinsohn: “Atualmente no Brasil, esse notável economista não tem 

poupado esforços para adquirir um conhecimento seguro das questões essenciais da economia brasileira.” 

LEWINSOHN, Richard. O Estado como Empreendedor Econômico. Revista do Serviço Público, v. 3, n. 1, jul. 

1941, pp 49-54, Rio de Janeiro, DASP, p. 49. 
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Cruzadas o Estado retomaria seu papel daquilo que o economista denomina o “grande animador 

da vida econômica”.322  

Depois de oferecer esse panorama que encerra com Colbert e a experiência francesa, o 

autor centra a atenção na análise da cooperação entre iniciativa privada e assistência do Estado 

mostrando que, embora a evolução da técnica, principalmente depois da invenção da máquina 

a vapor, devesse “seu nascimento e magnífico impulso à iniciativa de particulares”, a 

participação do Estado não se absteve como fator econômico encarregando-se, na maior parte 

dos países europeus, do financiamento das construções das estradas de ferro. Em alguns desses 

empreendimentos, enfatizava ainda, o próprio Estado era criador e mantenedor dessa 

infraestrutura. Por outro lado, concluía, quando ele se ausenta, os resultados são quase sempre 

desastrosos. 

Assim, já nas primeiras duas páginas de seu primeiro artigo na Revista do Serviço 

Público, Lewinsohn oferecia aos leitores – majoritariamente técnicos da máquina 

administrativa varguista – a fundamentação aos anseios daqueles que, tanto no setor público 

quanto no privado, olhavam para o Estado como propulsor do desenvolvimento econômico.  

A partir da metade do artigo – de apenas cinco páginas –, Lewinsohn passa a dissertar 

sobre a necessidade da existência desse poder para a organização das nações buscando 

demonstrar que, além de sempre ter exercido um papel de empreendedor econômico – mesmo 

durante o período mais liberal da história – foi gradualmente incorporando as formas de 

organização das empresas privadas a seus empreendimentos econômicos, o que conduziu à 

implementação de estatutos especiais que davam autonomia a essas empresas. Essa autonomia, 

dizia, além de evitar entraves, permitia a rápida tomada de decisões e abria o caminho para que 

                                                             
322 Alguns autores contemporâneos têm abordado o aspecto econômico das Cruzadas ao demonstrar-se que aquelas 

tinham como propósito, além da conversão de infiéis ao cristianismo, a superação da escassez monetária na Europa. 

Sobre o assunto, ver: FERGUSON, Niall. The Ascent of Money: A Financial History of the World. Nova York: 

Penguin Press, 2008, p. 25; MURRAY, Alexander. Reason and Society in the Middle Ages. Nova York: Oxford 

University Press, 2002, pp. 25-58. 
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elas se adaptassem às mudanças e oscilações da conjuntura econômica, usufruindo maior 

liberdade na compra e venda de materiais, recrutamento de pessoal, ou ainda colocando em 

cargos de direção especialistas que não necessariamente faziam parte da administração pública. 

Lewinsohn, porém, apontava alguns inconvenientes nesse processo e alertava para a 

possibilidade de desvios de conduta tais como o “esquecimento”, por parte dos dirigentes, de 

que a única razão para a existência de uma empresa de Estado, qualquer que seja sua forma, é 

o interesse público. Apesar dos riscos, no entanto, considerava que o sistema de empresas de 

Estado constituía um progresso notável quando comparado às antigas formas burocráticas da 

administração. 

Quanto ao papel que esse Estado empreendedor poderia assumir, o autor apontava três 

categorias: 1) aquelas em que o Estado é apenas um acionista; 2) as empresas mistas, nas quais 

há uma cooperação direta com o capital privado; 3) as sociedades de Estado. Aproximando a 

análise ao caso brasileiro, destacava no segundo grupo – o das empresas mistas – o exemplo da 

Companhia Siderúrgica Nacional, criada em 9 de abril de 1941 e na qual governo, coletividades 

e capital privado cooperavam “no quadro de uma sociedade por ações, para uma finalidade do 

mais alto interesse nacional”.323 

Ao encerrar, Lewinsohn ressaltaria ainda as facilidades que as novas formas de 

organização haviam trazido à economia moderna, embora, reconhecia, viessem repletas de 

desafios. Esses seriam explicitados em outro artigo, também publicado na Revista do Serviço 

Público, em agosto de 1941 que merece atenção já que também contribui para entender a 

atração que suas ideias exerceriam naquela tecnocracia varguista, catapultando-o, no ano 

seguinte, ao seu principal órgão, o DASP no papel de consultor financeiro. 

Nesse segundo artigo, ao abrir a discussão do tema que intitulou “Problemas da 

Organização”, Lewinsohn buscou primeiramente explicitar a origem de um termo que, no 

                                                             
323 Ibidem, p. 53. 



127 

 

sentido adotado nas línguas modernas “provém da palavra grega ‘organon’, isto é 

‘instrumento’”.324 E é dessa definição que extrai sua primeira advertência: “A organização não 

deve ser senão um instrumento, um meio para atingir um fim determinado. Ela se torna absurda, 

desde que a finalidade para a qual foi criada cessa de existir”.325 Em outras palavras, quando a 

organização sobrevive à finalidade mesma para a qual foi criada, ela perde seu propósito.326 A 

qualidade dessa organização, contudo, não atesta o valor de sua finalidade, podendo “servir a 

fins bons ou maus, nobres ou ignóbeis, úteis ou prejudiciais”.327 Nesse sentido, segundo o autor, 

uma das questões mais importantes era a da formação do pessoal e quanto a esse aspecto, 

destacou o papel historicamente exercido pelas escolas de guerra que, explicava, haviam sido 

as primeiras a ensinarem o que chamou de “ciência da organização”.  

Outro dos desafios da organização era o da disseminação de um fenômeno que se 

apresentava com um intrincado perfil sob o signo de uma dupla tendência: a centralização 

política e a concentração econômica. A primeira, dizia, era natural e necessária para que o 

Estado pudesse levar a cabo os objetivos aos quais se propunha. A segunda, dividia-se em duas 

tendências materializadas nas formas horizontal, ou seja, “sob a forma de acordos ou de cartels 

voluntários ou obrigatórios, de organismos corporativistas, de cooperativas, de associações 

profissionais”328 e também vertical, mediante a incorporação de estabelecimentos dedicados a 

fornecer matérias primas ou a escoar produtos. A forma vertical, ao crescer, entrava em 

                                                             
324 LEWINSOHN, Richard. Problemas da Organização. Revista do Serviço Público, v. 3, n. 2, ago. 1941, pp. 40-

44, Rio de Janeiro, DASP, p. 40. 
325 Idem. 
326 Como exemplo, Lewinsohn cita um evento incluído nas memórias do chanceler alemão Otto von Bismarck: 

“Quando ele era embaixador junto à Corte de São Petersburgo, observou, durante um passeio num parque imperial, 

uma sentinela postada em lugar onde nada de visível havia a guardar. Bismarck perguntou ao alto funcionário 

russo que o acompanhava qual era a tarefa desse sentinela. O interrogado ignorava-o, mas prometeu informar-se a 

respeito. Após longas pesquisas, verificou-se que um século antes a imperatriz Catarina II havia plantado nesse 

lugar uma flor rara, ordenando que fosse bem guardada. Já desde muito tempo a flor não mais existia, mas o guarda 
permanecera e era renovado eternamente”. LEWINSOHN, Richard, ago. 1941, p. 40. 
327 LEWINSOHN, Richard, ago. 1941, op. cit., p. 40. 
328 Idem. O tema dos trustes e cartéis foi tratado por Lewinsohn em livro lançado pela primeira vez em Paris, em 

1940, pela Editora Payot com o título Trusts et cartels dans l’Économie Mondiale e está entre os títulos mais 

importantes da sua obra. A versão em português apareceu em 1945 e dela trataremos em outro ponto deste trabalho. 
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contradição com o princípio corporativista horizontal cuja eliminação acarretaria desvantagens 

econômicas. Para isso, recomendava, a organização pública deveria ter em conta a estrutura 

real da economia moderna, lançando mão de instituições centrais como os Conselhos de 

Economia Nacional – previstos, aliás na Constituição brasileira de 1937329 – que Lewinsohn 

definia como sendo destinados “a reconciliar as tendências divergentes “horizontais” e 

“verticais”.330  Ao concluir, reiterava a recomendação inicial, ou seja, que a organização 

permanecesse como um organon, “um instrumento da ordem e do progresso” – divisa 

positivista – e não “uma finalidade em si própria”.331 

 

2.3. GIORGIO MORTARA: ORGANIZAÇÃO NACIONAL E O PAPEL DA ESTATÍSTICA 

No Brasil de Vargas, a organização já havia iniciado o caminho que Lewinsohn 

descrevera em seus primeiros artigos na Revista do Serviço Público, materializado no acelerado 

aumento de atribuições do Estado, com um alcance que se estendia muito além da modificação 

da ordem econômica. Buscava-se reformular a ordem social.   

Contudo, se naquele momento em que os primeiros dados do censo de 1940 começavam 

a ser divulgados se revelava uma grande potencialidade do país em termos demográficos, outros 

números traziam embutida a complexidade dos desafios com os quais o Brasil teria que se 

deparar. Aos internos, somava-se um cenário internacional de crise que se arrastava desde o 

crash de 1929 e que se aprofundara com uma guerra que, mais uma vez, ganhava contornos 

mundiais.  

Nesse contexto, o governo brasileiro passara a adotar novos mecanismos de controle, 

entre eles, o cambiário. Quando a inflação começou a dar claros sinais de aumento veio também 

o controle de preços e, fruto dele, como costuma ocorrer, a escassez de produtos que se buscou 

                                                             
329 O artigo 179 da Constituição de 1937 propunha a formação do Conselho de Economia. 
330 LEWINSOHN, Richard, ago. 1941, op. cit., p. 44. 
331 Idem. 
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mitigar com medidas de racionamento. A respeito desses dois últimos fenômenos Richard 

Lewinsohn dedicou duas análises, também na Revista do Serviço Público, publicadas em 

janeiro e fevereiro de 1942, respectivamente. Embora o autor aborde de um ponto de vista 

favorável os preceitos intervencionistas, em ambos artigos, de cunho fundamentalmente 

didático, posiciona-se – embora não explicitamente – como mediador técnico entre as ideias 

sendo implementadas por meio das políticas governamentais e o ânimo dos críticos das medidas 

que analisava. 

No primeiro dos dois textos mencionados, “A Administração dos Preços”, usa como 

ponto de partida, mais uma vez, a via histórica desse mecanismo, mostrando que no Egito dos 

faraós, na Babilônia e também na Roma antiga, o Estado já praticava algum controle de preços. 

Para referir-se ao desenvolvimento posterior, recorre ao “Livro dos Prefeitos”, editado no 

Império Bizantino pelo Imperador Leão VII (896-911), e por ele caracterizado como “um 

verdadeiro manual da administração de preços”.332 Já no século XIII, divulgava-se a doutrina 

justum pretium de Tomás de Aquino que estipulava que o preço “não deve ser o resultado dos 

desejos subjetivos dos compradores e vendedores que se defrontam no mercado”, devendo 

determinar-se “segundo normas objetivas”.333 A seguir, dois parágrafos aproximam seu texto 

ao dos pensadores que consideravam que o Estado deveria ter um papel central na direção da 

economia: 

 

Apesar de todos os argumentos dos economistas liberais que se esforçaram 

por aniquilar a doutrina do justum pretium, o Estado nunca pôde renunciar 

inteiramente ao controle. A famosa lei da oferta e da procura só tem valor nos 

períodos mais ou menos normais de paz e de prosperidade; nas situações 

excepcionais, quando os produtos de primeira necessidade ou os produtos 

vitais para a economia do país tornam-se muito raros ou muito abundantes e, 

                                                             
332 LEWINSOHN, Richard. A Administração dos Preços. Revista do Serviço Público, v. 1, n. 1, jan. 1942, pp. 23-

27, Rio de Janeiro, DASP, p. 23. 
333 Idem.  
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em consequência, o equilíbrio entre a oferta e a procura se rompe, o Estado 

deve intervir. 

 

O dever de controlar os preços é imposto ao Estado pelas suas funções 

essenciais: proteger a segurança do país (defesa nacional), proteger o 

desenvolvimento das riquezas naturais (política econômica) e proteger os 

fracos contra os excessos do espírito de lucro, contra as manobras 

especulativas e fraudulentas (política social).334 

 

Mas haveria, segundo o autor, mais uma razão que justificaria a aplicação de um 

controle público dos preços: seu uso como instrumento de política monetária. Quanto a esse 

elemento, evoca o exemplo dos Estados Unidos onde esse controle era usado como “antídoto” 

para os perigos da inflação.335 Nesse sentido, as ações do governo poderiam dar-se de três 

maneiras: a fixação de preços, o estabelecimento de preços máximos ou o estabelecimento de 

preços mínimos. Quanto ao último, identificou como um bom exemplo a maneira como o 

mesmo se aplicava ao café no Brasil e defendia a extensão dessa medida aos demais agricultores 

devido ao seu caráter social, comparável ao salário mínimo dos operários, e que serviria “a um 

New Deal, a uma nova e mais justa repartição da renda nacional.”336 

 

2.4. RACIONALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E A FORMAÇÃO DE QUADROS TÉCNICOS NO BRASIL 

É importante notar como, naquele momento, nos artigos publicados Richard Lewinsohn 

e também por outras figuras – por exemplo, o já mencionado Benedicto Silva –, transparece um 

                                                             
334 Idem. 
335 Ibidem, p. 24. Na década de 1970, o economista estadunidense Robert L. Scheuttinger publicou diversos títulos 

a respeito da “longevidade” das políticas de controle de preços (e salários), embora com uma visão oposta à de 
Lewinsohn, principalmente em relação ao controle monetário, como fica patente no subtítulo de sua principal obra 

escrita em coautoria com Eamonn Butler, Forty Centuries of Wage and Price Controls. How not to Fight Inflation 

[Quarenta Séculos de Controles de Salários e Preços. Como Não Combater a Inflação]. The Heritage Foundation, 

Washington D.C., 1979. 
336 LEWINSOHN, Richard, jan. 1942, op. cit., p. 24. 
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frequente olhar para a experiência estadunidense.337 Nesse país, principalmente desde que 

Woodrow Wilson dera início ao período que se conhece como Progressive Era, o papel do 

Estado foi aumentando gradual mas permanentemente até atingir um grau exponencial no 

governo de Franklin D. Roosevelt e seu New Deal, inspirado, entre outros, nas ideias dos 

reformistas do início do século XX.  

Essas experiências interessavam particularmente os técnicos responsáveis pela 

administração do Estado brasileiro que teriam na Revista do Serviço Público teriam uma 

passarela por onde poderiam desfilar as discussões sobre a experiência managerialista e seu 

papel na organização. Somente a título de exemplo, em 1937, no número de estreia do 

periódico, o diplomata Manuel Pio Corrêa Júnior apresentara o artigo “Organização da 

Comissão do Serviço Público Civil dos Estados Unidos”.338 Também sobre o tema, o diretor da 

revista, Urbano Berquó, em junho de 1938, publicaria “A Extensão do Serviço Civil Americano 

pelo Presidente Roosevelt”.339  

Por outro lado, como comentou a administradora Beatriz Wahrlich em artigo de 1975340, 

as ideias de racionalização já eram parte do cabedal proposto pela Aliança Liberal para 

organizar a administração pública, o qual passava pela necessidade de implementar políticas 

que impulsionassem a formação profissional, questão presente, inclusive,  no discurso de posse 

de Getúlio Vargas, que então propôs a “difusão intensiva do ensino público, principalmente 

técnico-profissional, estabelecendo, para isso, um sistema de estímulo e colaboração direta com 

os Estados”.341  

                                                             
337 Isso transparece inclusive nas publicações de economistas ainda jovens como Celso Furtado, que em seus 

artigos publicados na década de 1940, alguns deles na Revista do Serviço Público quando era funcionário do 

DASP, recorre, nas análises, à experiência estadunidense. COLFFIELD, Carol, 2021, op. cit., p. 36. 
338 CORRÊA JÚNIOR, Manuel Pio. Organização da Comissão do Serviço Público Civil dos Estados Unidos. 

Revista do Serviço Público, ano 1, n. 1, nov. 1937, pp. 38-40, Rio de Janeiro, DASP. 
339 BERQUÓ, Urbano. A Extensão do Serviço Civil Americano pelo Presidente Roosevelt. Revista do Serviço 

Público, v.2, n. 3, jun. 1938, pp. 13-16. Rio de Janeiro, DASP.  
340 WAHRLICH, Beatriz. O Governo Provisório de 1930 e a Reforma Administrativa. Revista da Administração 

Pública, Rio de Janeiro, 9(4):5-68, out./dez. 1975, p. 11. 
341 Ibidem, p. 7. 
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É necessário apontar, no entanto, que no Brasil daquele período, a visão favorável à 

técnica não se limitava ao Estado. Demorando-nos ainda no início da década de 1930, porém 

em São Paulo, vemos que a racionalização e a formação profissional também receberiam uma 

forte atenção por parte dos líderes atuantes no setor privado que buscavam enfrentar um 

problema identificado como básico para os desafios da produtividade na indústria, na 

agricultura e no comércio.  

Dentre essas iniciativas destaca-se a fundação do IDORT – Instituto de Organização 

Racional do Trabalho – apoiada por eminentes figuras do meio empresarial e acadêmico 

paulista. Um de seus fundadores, o engenheiro suíço Roberto Mange (1866-1955), então 

professor da Escola Politécnica e Superintendente do Liceu de Artes e Ofícios, explicou em 

entrevista publicada em 5 de junho de 1931 pelo Diário Nacional de São Paulo, que o principal 

objetivo da organização racional do trabalho era a obtenção do “máximo de eficiência com o 

mínimo de dispêndio de energia” de qualquer atividade humana na busca por um maior bem-

estar social.342 O diagnóstico que alicerçou a proposta do organismo seria ainda reiterado, ao 

longo dos anos, nos moldes traçados pelo primeiro presidente da instituição, Armando de Salles 

Oliveira que afirmava: “o problema do Brasil é um problema de organização e a organização 

se faz, na maioria dos casos, sem a exigência de novos recursos financeiros”.343  

O IDORT, embora criado como contribuição para a racionalização na indústria, 

estenderia suas funções para o campo público quando Salles Oliveira foi nomeado por Getúlio 

Vargas para o cargo de interventor federal de São Paulo. Como encarregado de proceder à 

reconstrução administrativa do estado após a Revolução de 1932, o interventor, por meio de 

decreto de 25 de janeiro de 1934, lançou as bases de um “plano de organização racional da 

                                                             
342 VAI fundar-se em S. Paulo o Instituto de Organização Racional do Trabalho. Diário Nacional: A Democracia 

em Marcha, São Paulo, 5 jun. 1931, p. 5. 
343 PACHECO E SILVA, A. C. Armando de Salles Oliveira. São Paulo: Parma/EDUSP, 1980, p. 74. 



133 

 

administração pública” conhecido pela sigla RAGE (Reorganização Administrativa do Estado 

de São Paulo).  

A elaboração desse plano ficou a cargo do IDORT que, em 1935, entregou um relatório 

em quatro volumes com os levantamentos e propostas a serem implementadas pelo governo 

estadual. A influência do documento se disseminaria por outros estados que requisitaram ao 

IDORT planos similares – entre eles Paraná e Goiás. Na abertura do relatório resumia-se a visão 

do projeto: 

 

O Instituto de Organização Racional do Trabalho, sentindo a necessidade do 

governo do Estado aparelhar-se para organizar a sua administração sob moldes 

científicos, de acordo com o que vem sendo feito nos Estados Unidos, 

Inglaterra, Alemanha e outros países europeus, encaminhou ao M. D. 

Interventor Federal do Estado de São Paulo o seguinte plano, projetado pela sua 

primeira Divisão Técnica344, de organização administrativa do trabalho. 

 

Nenhum plano de reconstrução financeira do Estado poderá lograr resultados 

definitivos, se a administração pública não tiver sido previamente organizada e 

coordenada sob critério científico. É à falta de uma organização nessas 

condições, que, em grande parte, se deve o fracasso financeiro das passadas 

administrações estaduais e federais.345 

 

Foi nessas linhas, olhando para esses mesmos moldes de racionalização, que se orientou 

o estabelecimento do Departamento Administrativo do Serviço Público, o DASP, em 1938. Em 

setembro de 1941, Lewinsohn levou aos leitores da Revista do Serviço Público dois dos 

principais modelos que orientaram parte dessas experiências: o estadunidense e o alemão.346 Na 

                                                             
344 Francisco de Salles Oliveira e Roberto Mange eram Diretores Técnicos da 1ª e da 2ª Divisão, respectivamente. 
345 IDORT. INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO, DE SÃO PAULO. R.A.G.E. 
Reorganização Administrativa do Governo do Estado de São Paulo. Relatório Preliminar. Volume I. São Paulo: 

Imprensa Oficial do Estado, 1935, p. 11. 
346 LEWINSOHN, Richard, ago. 1941, op. cit. Em 1929, André Fourgeaud, com que Lewinsohn, tal como 

afirmado anteriormente, atuou na Statistique Géneral de France, também publicou um livro sobre o tema intitulado 

La Rationalisation. États-Unis – Allemagne (Paris, Payot). 
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introdução ao tema, o economista conceitua a racionalização como “o conjunto dos processos 

técnicos e das medidas de organização” visando a obtenção de “um rendimento máximo do 

trabalho com um dispêndio mínimo de força humana e de material, e num tempo tão breve 

quanto possível”.347  Isso incluía as ocupações que não visavam um produto ou um serviço 

econômico, dando como exemplo o ensino geral.348 

Embora o tema estivesse em voga, prosseguia Lewinsohn, a racionalização era adotada 

pelo homem desde a pré-história. O mérito da tendência contemporânea era o reconhecimento 

da “necessidade de libertar o processo de trabalho da rotina, dos usos e das tradições, de 

procurar contínua e sistematicamente tornar o trabalho mais produtivo pela aplicação de 

métodos mais racionais”.349 E como fundadores do conceito moderno de racionalização 

destacou duas figuras: a do engenheiro estadunidense Frederick Winslow Taylor (1856-1915) 

e a do industrial e político alemão Walther Rathenau (1867-1922).  

A principal diferença entre as duas visões, porém, estaria no próprio caráter de seus 

criadores, assim descritos por Lewinsohn: “Taylor era um especialista e queria fazer da 

racionalização uma especialidade. Rathenau considerava a racionalização como a expressão de 

uma nova mentalidade econômica.”350 Nesse sentido, o objetivo era substituir um sistema 

baseado na improvisação, por uma economia planificada:  

 

[N]ão era nem uma economia socialista nem uma economia dirigida pelo 

Estado, mas uma economia corporativista, deixando uma autonomia muito 

grande aos diferentes ramos industriais reunidos em corporações. A 

racionalização, sua aplicação e suas proporções não deviam mais ser 

                                                             
347 LEWINSOHN, Richard. A Racionalização nos Estados Unidos e na Alemanha. Revista do Serviço Público, v. 

3, n. 3, set. 1941, pp. 160-164, Rio de Janeiro, DASP, p. 160. 
348 Idem. No que se refere à educação, as discussões sobre o tema no Brasil das décadas de 1920, 30 e 40 
corroboram a importância atribuída à racionalização nas práticas educativas impulsionada por figuras como 

Lourenço Filho ou Geraldo de Paula Sousa – também entre os fundadores do IDORT – e do Ministro da Educação 

e Saúde Gustavo Capanema, em cujos projetos se pode observar essa premissa. 
349 LEWINSOHN, Richard, set. 1941, op. cit. p. 160. 
350 Ibidem, p. 161. 
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abandonadas ao livre arbítrio individual de cada empreendedor, mas 

determinadas e controladas pela corporação.351  

 

 É interessante notar como ecoam ali alguns dos escritos produzidos por Giorgio Mortara 

nas décadas de 1920 e 1930 na Itália, nos quais, como vimos, enfatizava as vantagens do 

corporativismo italiano como “terceira via”, algo, aliás, comum aos experimentos sendo 

implementados, naquele momento, em vários países. 

Lewinsohn lembraria, todavia, que na Alemanha, a inflação desenfreada do início da 

década de 1920 havia impedido que essas medidas fossem postas em prática. Foi somente após 

a estabilização da moeda no final de 1923352 que se chegou ao consenso de que racionalizar 

todos os aspectos da economia era necessário como “reação direta contra os abusos e as 

repercussões desastrosas e irracionais da inflação”.353 A urgência, porém, teria pressionado a 

adoção de outros experimentos fazendo com que os alemães se esquecessem de elaborar 

soluções domésticas e se voltassem para o modelo estadunidense, considerado mais atraente 

devido à facilidade com que os Estados Unidos haviam saído da crise de 1920-1921.354 Assim, 

nesse processo, os textos que se tornariam “a Bíblia da Racionalização” na Alemanha, segundo 

Lewinsohn, passaram a ser os de autoria de Henry Ford.  

Em relação a esse autor, um detalhe observado por Lewinsohn sobre a receptividade de 

seus escritos na Alemanha é que, de maneira geral, eles haviam tido melhor acolhida mesmo 

                                                             
351 Idem. [Itálico nosso] 
352 O banqueiro e industrial Walther Rathenau, que em 1921 foi Ministro da Reconstrução e em 1922 assumiu o 

cargo de Ministro de Relações Exteriores na República de Weimar (o primeiro e único judeu a ocupar esse cargo), 

não viveu o suficiente para ver suas ideias de racionalização implementadas na Alemanha. Em 24 de junho de 

1922, foi assassinado em uma ação perpetrada por um grupo antissemita que o via como a encarnação da 

“República Judaica”. 
353 LEWINSOHN, Richard, set. 1941, op. cit., p. 161. 
354 A recessão econômica que afetou os Estados Unidos em 1920 se converteu no ano seguinte numa depressão 
global indicava que o país poderia ser conduzido ao colapso. Os governos de Woodrow Wilson e Warren G. 

Harding, porém, optaram por não implementar medidas de estímulo, decidindo somente equilibrar o orçamento e 

aumentar a taxa de juros. Essa decisão resultou numa rápida recuperação que, já no final de 1921, mostrou os 

primeiros sinais favoráveis, em especial, uma forte recuperação na taxa de empregos. GRANT, James. The 

Forgotten Depression. 1921: The Crash that Cured Itself. Nova York: Simon & Schuster, 2014. 
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entre os operários, que viam as propostas resultantes da visão taylorista de vincular maiores 

salários à produtividade do trabalhador como um novo modelo de escravidão. No fordismo, ao 

contrário, percebiam uma tendência à maior igualização dos salários já que esse sistema 

propunha a mecanização da produção de tal modo que o homem não fosse mais que um auxiliar 

da máquina. Na linha de produção fordista, o trabalho físico se tornava mais cômodo.355  

Já os técnicos alemães, que na década de 1920 viajavam em grande número aos Estados 

Unidos buscando conhecer as inovações nesse país, sentiam-se atraídos pelo princípio da 

produção em massa que, dadas as características da Alemanha quanto à uniformidade da 

população urbana em termos de renda, hábitos e padrão de vida colocava-se como um sistema 

facilmente transplantável.356  A propaganda e a organização se encarregariam de modificar o 

gosto do público para ajustá-los à nova oferta. 

Depois de analisar as diferenças daqueles dois modelos de produção em massa, um 

aspecto ressaltado por Lewinsohn era que, embora tanto nos Estados Unidos como na 

Alemanha, a racionalização se dava sem a intervenção do Estado, no modelo estadunidense as 

leis antitrustes dificultavam a concentração de empresas por meio de fusão enquanto a 

legislação alemã a favorecia, cooperando inclusive com a criação de instituições científicas “ao 

serviço da racionalização técnica e administrativa”.357 Na edição de novembro 1941 da Revista 

do Serviço Público, ele retomaria o tema em maiores detalhes ao abordar as “Formas da 

Organização Econômica”.   

 

2.5. RICHARD LEWINSOHN E A POLÍTICA ECONÔMICA BRASILEIRA: PRIMEIRAS ABORDAGENS 

Além da presença na imprensa de grande circulação e em publicações técnicas 

especializadas, em 5 de julho de 1941, quase seis meses após a chegada ao Brasil, Lewinsohn 

                                                             
355 LEWINSOHN, Richard, set. 1941, op. cit., p. 162. 
356 Idem. 
357 LEWINSOHN, Richard, set. 1941, op. cit., p. 164. 
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foi convidado para ser o conferencista principal em evento organizado pelo jurista gaúcho Pedro 

Vergara (1895-1979), vice-presidente do Instituto Nacional de Ciência Política e diretor 

responsável da publicação oficial da instituição, a revista Ciência Política. Ali, o economista 

alemão apresentou uma palestra intitulada “A política econômica do Brasil de Getúlio Vargas 

em face da economia mundial”.358 Conforme estampado na edição de agosto de 1941 do mesmo 

periódico, a exposição de Lewinsohn, proferida em francês, “produziu profunda impressão no 

auditório, resolvendo o Instituto, pela sua atualidade palpitante publicá-la no idioma original e 

em português”.359  

Tal como anunciado, o fascículo de fevereiro de 1942 da revista – de frequência 

semestral – traria na íntegra aquela alocução na qual, analisando a conjuntura brasileira, o 

economista mesclaria à análise referências favoráveis a várias das medidas econômicas 

implementadas por Getúlio Vargas, entremeando-as, inclusive, com trechos de falas do ditador. 

Essa união de elementos, aliás, poderia ser tomada, no contexto desta tese, como epítome das 

contradições que envolviam nossos dois protagonistas que, ao tempo em que eram chamados a 

atuar dentro de parâmetros de racionalidade técnica, deviam fazê-lo em meio ao campo minado 

de um ambiente político no qual, muitas vezes, o próprio apelo à técnica se revelava como 

falácia.  

                                                             
358 CONFERÊNCIAS. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 5 jul. 1941, p. 11. Richard Lewinsohn participou dessa 
Conferência na condição de professor de Economia Política Internacional do Instituto de Altos Estudos em 

Ciências Econômicas, Políticas e Sociais, organização voltada ao ensino superior pós-universitário de cuja 

fundação participou logo após a chegada ao Brasil. Oficialmente inaugurado em 26 de julho de 1941, entre os 

signatários da ata de fundação daquela casa de estudos, além de Lewinsohn, estavam Pedro Vergara, presidente; 

Pedro Calmon, vice-presidente; Salviano Cruz, diretor técnico. INSTITUTO de Altos Estudos em Ciências 

Econômicas, Políticas e Sociais. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 27 jul. 1941, p. 3. No acervo pessoal de 

Richard Lewinsohn há uma carta escrita em inglês datada em 5 de junho de 1941 na qual o signatário, Salviano 

Cruz, informa ao economista alemão de sua indicação para a Divisão de Economia Internacional. Cruz acrescenta 

ainda que Lewinsohn começaria a lecionar no dia 16 do mesmo mês e ano nas disciplinas “Economia e Finanças 

de Guerra” e “Trusts e Carteis na Economia Mundial”, além do seminário “Direito Internacional e Relações 

Econômicas” que presidiria. A carta comunica ainda que o salário seria informado assim que o orçamento fosse 

aprovado, mas que estaria dentro da faixa combinada verbalmente. Solicita ainda os documentos de Lewinsohn 
para apresentação imediata na Prefeitura. CARTA de Salviano Cruz a Richard Lewinsohn. Rio de Janeiro, 5 jun. 

1941. Acervo da Fundação Lewinsohn-Morus, Lucerna, Suíça. Zentralbibliothek Zürich, Nachl. R, Lewinsohn 

27a. 
359 ATIVIDADES do Instituto Nacional de Ciência Política. Ciência Política: Órgão Oficial do Instituto Nacional 

de Ciência Política, Rio de Janeiro, Fascículo I, Volume III, ago. 1941, p. 10. 
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Nesse sentido, tanto o local onde foi proferida a conferência – Instituto Nacional de 

Ciência Política (INCP) – quanto a revista em que ela foi veiculada – a Ciência Política – são 

exemplares já que, embora criados com uma suposta finalidade acadêmica eram, de fato, 

veículos de propaganda do regime, algo que fica explícito nos textos que, na quase totalidade, 

tinham como fim a exaltação à imagem de Vargas e suas realizações até aquele momento.360  

A leitura abrangente de Richard Lewinsohn quanto à situação econômica brasileira 

permite inferir que ele também estava ciente da situação política e da violência que se escondia 

por trás de um regime que, desde abril de 1933, confiara a chefia de polícia do Distrito Federal 

a Filinto Strubing Müller (1900-1973), um militar que até 1942 conduziu com mão de ferro o 

aparelho repressivo do governo.361  

Dentre as páginas mais vis da abominável trajetória de Müller, sob ordens de Vargas, 

está o episódio que envolveu a judia alemã Olga Benário (1908-1942), encarcerada no Rio de 

Janeiro por envolvimento nas atividades revolucionárias do do líder comunista Luís Carlos 

Prestes, por quem se apaixonou. Em setembro de 1936, grávida de Prestes, fora tirada da prisão, 

embarcada em um navio alemão e enviada para a Alemanha nazista.362 

O destino de Olga Benário simboliza a ameaça real que pairava sobre todos os judeus 

alemães refugiados no Brasil, obrigando a manter ativas as estratégias de sobrevivência 

disponíveis. E é nesse contexto que devem tomar-se pronunciamentos laudatórios ao governo 

                                                             
360 Sobre o tema ver:  MARTINELLI, Veronica Vieira. O Instituto Nacional de Ciência Política nas páginas da 

sua revista (1940-1945). Anais do III Encontro de Pesquisas Históricas – PPGH/PUCRS. Porto Alegre, 2016, p. 

254-265. Disponível em: https://iiiephispucrs.files.wordpress.com/2017/02/52-stjp02-02-martinelli-veronica-

vieira.pdf. Acesso em: 3 jan. 2022. 
361 Maria Luiza Tucci Carneiro analisa minuciosamente a oposição de Filinto Müller em relação à entrada dos 

judeus no Brasil. Dentre os documentos apresentados pela historiadora, vale destacar um memorial enviado em 5 

de fevereiro de 1938 ao então ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores no qual revela abertamente sua 

postura antissemita. CARNEIRO, M. L. T., op. cit., 1988, 338-348. 
362 Após a chegada à Alemanha, Olga Benário foi presa pela Gestapo e enviada para a prisão para mulheres de 
Barnimstrasse, em Berlim, onde em 27 de novembro de 1936 nasceu sua filha, Anita Leocádia Prestes. Ali, ambas 

permaneceram por catorze meses, até o momento em que o bebê foi entregue à avó paterna. Benário foi então 

transferida para Lichtenburg e posteriormente para o campo de Ravensbrück, sendo assassinada na câmara de gás 

de Bernburg em 1942. SAIDEL, Rochelle G. As Judias do Campo de Concentração de Ravensbrück. São Paulo: 

EDUSP, 2009. 

https://iiiephispucrs.files.wordpress.com/2017/02/52-stjp02-02-martinelli-veronica-vieira.pdf
https://iiiephispucrs.files.wordpress.com/2017/02/52-stjp02-02-martinelli-veronica-vieira.pdf
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Vargas como o que Lewinsohn ofereceu à audiência do Instituto de Ciência Política, em julho 

de 1941.  

Retomando o conteúdo da exposição, vemos que Lewinsohn utiliza como ponto de 

partida um resumido balanço cujo objetivo era demonstrar a evolução da produção brasileira e 

a proeminência do comércio exterior do país, vista como fruto de sua própria dinâmica 

econômica e não à raiz da guerra em curso. Para comprovar a asserção, o economista tomou 

como base os dados de 1938 demonstrando, por meio deles, que, naquele ano, “[a]s importações 

representavam pois 20% e as exportações igualmente 20% da produção nacional”, em outras 

palavras, dizia, “os brasileiros expediam um quinto de seus produtos ao estrangeiro, e recebiam 

mercadorias estrangeiras do mesmo valor.” E ressaltando a pujança do setor exportador 

brasileiro, pronunciou: “Repito senhores: Nenhum outro grande país tem um comércio exterior 

tão importante em relação à sua produção nacional.”363  

As cifras que Lewinsohn levou à conferência comparavam a situação brasileira à dos 

Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Inglaterra. Delas, o palestrante derivou um quadro 

que caracterizou como “absolutamente excepcional” e promissor para o Brasil, dado que a 

relação entre comércio exterior e produção nacional é um dos índices mais importantes para 

estabelecer o diagnóstico da economia de um país. 

Esse panorama, porém, suscitava a questão que o próprio Lewinsohn buscaria responder 

na conferência: “Mas que resulta daí?”.364 Mostrando a maneira como diferentes linhas teóricas 

haviam tratado o tema ao longo do tempo, desde o liberalismo da Escola de Manchester, 

passando pelos austríacos e chegando a David Ricardo, ele salientava um momento no qual, à 

medida em que a concorrência industrial se acentuava entre os países, o liberalismo era 

                                                             
363 LEWINSOHN, Richard. O Papel do Brasil do Presidente Vargas na Economia Mundial. Ciência Política: 

Órgão Oficial do Instituto Nacional de Ciência Política, pp. 21–33, Rio de Janeiro, Fascículo I, Volume IV, fev. 

1942, p. 22.  
364 Idem.  
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gradualmente abandonado e os industriais pediam cada vez mais a proteção do Estado, “ao 

menos para os seus próprios produtos”.365  

Observava, todavia, naquele contexto, um renascimento das ideias “dos homens de 

Manchester”, embora sob nova roupagem e propagadas por “autarcistas”, resultando em uma 

situação mundial em que haveria países dedicados à produção industrial e países dedicados à 

agricultura, limitados ao envio às nações industriais dos excedentes de sua produção agrícola. 

Embora essa solução parecesse lógica e justa, de certa maneira, condenava os países 

agrícolas ao papel de meros compradores de produtos industriais das nações que buscavam 

dirigir esse sistema econômico. A explicação para essa situação estaria resumida, segundo 

Lewinsohn, na frase que definiu como “verdadeiramente clássica” de Getúlio Vargas: “Todo 

povo agrícola vende barato o que produz, para adquirir por um preço elevado o que 

consome”.366  

A partir desse diagnóstico, o palestrante descreve historicamente o processo econômico 

brasileiro, cujo lugar havia sido determinado, durante séculos, por sua tendência à 

monocultura.367 Essa tendência, porém, teria tido, segundo ele, outras origens, sendo a principal 

delas a riqueza do solo brasileiro, que teria possibilitado o que chamou de “um sistema querido, 

um sistema de aparência cômoda” e, pedindo perdão pela expressão, “um sistema de 

facilidades”.368 Entretanto, via no sistema de monocultura brasileiro uma característica 

particular em sua relação com a economia mundial, efetivada por meio de uma permanente 

mudança de aspecto que se manifestava na multiplicidade de culturas. Isso, entretanto, 

demonstrava que o Brasil não era um país “condenado” pela natureza a produzir um único 

produto já que, tudo aquilo que o mundo demandasse, o país tinha condições de oferecer: “O 

                                                             
365 Ibidem, p. 25.  
366 Idem. A frase do presidente, conforme consta da referência no rodapé do texto, foi extraída da obra de Getúlio 

Vargas, A Nova Política do Brasil, vol. VI, p. 91. 
367 Lewinsohn enfatiza ali o termo tendência, com o objetivo de demonstrar que não se tratava de uma característica 

determinada pelas condições naturais do país que, para o autor, não se impunham. 
368 LEWINSOHN, Richard, fev. 1942, op. cit., p. 26. 
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mundo vos pediu algodão e lhes destes algodão. O mundo vos pediu açúcar e lhe destes açúcar. 

O mundo vos pediu café e lhe destes café”.369 E acrescentava: 

 

Isso não é ignorado no estrangeiro. Asseguro-vos, senhores, que o Brasil não 

é considerado lá fora como um país de monocultura. Certamente, para o 

homem de Londres, de Paris, de Berlim e mesmo de Nova York, o Brasil é o 

país do café. É mais ou menos isso tudo quanto se sabe ali da economia 

brasileira. Mas os homens que dirigem a economia política de seus países não 

ignoram que o Brasil é muito mais do que um país de monocultura. Se têm 

necessidade de qualquer produto agrícola, dirigem-se ao Brasil. E o Brasil 

nunca falha. É necessário fornecer tudo o que se lhe pede e isso em 

quantidades e de uma qualidade sem iguais. Tem-se admirado, a justo título, 

no mundo inteiro, a habilidade e a rapidez com que o Brasil retomou, depois 

da crise do café, a grande exportação do algodão. Foi esse um esforço que 

ficará como uma glória do agricultor brasileiro.370  

 

 

Perfilava-se, assim, o que definiu como uma economia “de encomenda”, esclarecendo 

que não atribuía a essa afirmação o menor sentido pejorativo, ao contrário: “Sem o trabalho por 

encomenda a economia mundial não existiria”.371 A monocultura, no entanto, era, naquele 

momento, responsabilizada no Brasil por todos os males e considerada como um sistema 

econômico ultrapassado, que, entretanto, vivenciava uma redescoberta vista, no plano 

internacional, como um “sistema de alta especialização”; em outros termos, de “divisão 

internacional do trabalho econômico, levada ao extremo”. 372 E era essa distribuição do trabalho 

o alvo da nova ordem econômica. Nesse contexto, por seu tamanho, o Brasil, dizia Lewinsohn, 

                                                             
369 Idem. 
370 Idem. 
371 Ibidem, p. 27. 
372 Idem. 



142 

 

“[é] tão grande e tão rico em possibilidades de desenvolvimento econômico, que permite 

dezenas de especializações e não uma só”.373  

No entanto, advertia, a policultura não deveria ser vista como uma panaceia, ao menos 

se tomada como proteção contra as crises econômicas mundiais que afetavam todos os preços 

agrícolas de maneira uniforme, devido à baixa dos preços. Para confirmar esse ponto olhava 

para a crise de 1929 demonstrando que, mesmo o Brasil não estando sob o regime de 

monocultura cafeeira, já que exportava dezenas de produtos, o impacto havia sido semelhante. 

Os carteis internacionais, assim como os acordos, mesmo que aperfeiçoados durante a década 

de 1930, tampouco constituíam sistemas a serem postos à prova. Assim, a condição para uma 

prosperidade duradoura era não permitir que a economia brasileira se tornasse muito 

dependente da conjuntura internacional. Quanto a isso, evocou mais uma vez Getúlio Vargas, 

reproduzindo um trecho extraído de Nova Política do Brasil no qual o mandatário afirmara: 

 

“Com as imensas reservas territoriais de que dispomos, será possível formar 

grande mercado interno, de capacidade suficiente para absorver a produção 

das zonas industrializadas e desenvolver a industrialização das zonas 

ocupadas recentemente. Por isso mesmo, nosso país não atingiu ainda a fase 

em que necessitará de novos mercados ou de novos territórios, ou da conquista 

de matérias primas. Efetivamente, possuímos quase todos os vinte e três 

produtos naturais, considerados como indispensáveis à autossuficiência 

econômica. O que precisamos neste período da evolução nacional é levar 

adiante vastas iniciativas, mobilizando capitais e utilizando processos 

modernos.”374 

 

Lewinsohn concordava com essa avaliação que, segundo ele, era corroborada pelos 

números da produção industrial brasileira. Esses dados foram extraídos de um estudo feito pelo 

                                                             
373 Ibidem, p. 28. 
374 VARGAS, Getúlio. A Nova Política do Brasil, v. V, p. 164, cf. LEWINSOHN, Richard, fev. 1942, op. cit., p. 

30. 
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empresário paulista Roberto Simonsen,375 no qual demonstrara que essa produção, em uma 

década, havia quase triplicado.376 Com base nesses números, Lewinsohn lançou um diagnóstico 

sobre a evolução da indústria brasileira: 

 

A expansão das forças produtoras se manifesta em todos os domínios da vida 

econômica. Criastes numerosas indústrias novas. A fabricação do cimento, 

quase inexistente ainda, há uma dezena de anos se converteu numa grande 

indústria que quase vos libertou, por inteiro, das necessidades da importação. 

A produção do álcool motor, igualmente uma produção desta última década, 

reduziu sensivelmente vossas necessidades de carburantes, de procedência 

estrangeira. O evolver da produção nacional de asfalto, no curso destes 

últimos anos, faz prever que o Brasil se tornará, dentro em breve, um dos 

maiores produtores do mundo, deste material, indispensável ao urbanismo. Os 

exemplos desta espécie poderiam ser multiplicados. 

 

E agora, senhores, o Brasil está no ponto de dedicar-se ao esforço mais 

importante de sua produção industrial: a exploração das imensas riquezas do 

seu subsolo, e minerais de ferro. Depois de longos preparativos, acabais de 

criar a grande indústria siderúrgica nacional. A grande usina de Volta 

Redonda, fornecerá, já na sua fase inicial, bastante ferro e aço, para cobrir 

vossas necessidades atuais, e mesmo superá-las.377  

 

A criação da Companhia Siderúrgica Nacional, aliás, já havia sido tratada por 

Lewinsohn em artigo publicado em maio de 1941, simultaneamente, n’O Imparcial, do Rio de 

Janeiro, e no Correio Paulistano, de São Paulo. Nele, afirmara que, com a constituição dessa 

empresa, o Brasil havia entrado “no grupo dos maiores países siderúrgicos”, uma vez que a 

iniciativa era respaldada por um robusto capital formado por ações nacionais e por um crédito 

                                                             
375 Richard Lewinsohn se refere aqui a uma entrevista coletiva de Simonsen publicada no jornal O Estado de S. 

Paulo em 1 de julho de 1941. Não foi possível localizar, na edição informada por Lewinsohn, essa entrevista. Na 
de 27 de julho, porém, uma reportagem no mesmo jornal reproduz uma conferência de imprensa daquele 

empresário, com declarações do mesmo teor referido por Lewinsohn. In, 2ª. FEIRA Nacional de Industriais. O 

Estado de S. Paulo. São Paulo, 27 jun. 1941, p. 7. 
376 LEWINSOHN, Richard, fev. 1942, op. cit., p. 30. 
377 Ibidem, p. 31. 
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outorgado pelo Export and Import Bank, dos Estados Unidos. Com essa “sólida armadura 

financeira”, dizia o autor, a CSN não era “apenas a maior empresa siderúrgica do hemisfério 

sul, mas também uma das maiores do mundo. Exatamente, a quinta empresa siderúrgica do 

mundo, por ordem de importância.”378 E haveria ainda uma vantagem adicional: a qualidade do 

equipamento, muito mais moderno que o das quatro maiores empresas, cuja obsolescência nas 

instalações resultava em sobrecargas financeiras e organizacionais, elemento que posicionava 

o nascimento da CSN, segundo ele, “sob auspícios excepcionalmente favoráveis”.379  

O otimismo de Lewinsohn quanto ao futuro da novíssima empresa vinha porém 

impregnado de uma advertência que não passou despercebida para ao menos um dos leitores de 

seu artigo de 1941, o advogado e jornalista Humberto Bastos (1914-1978), então redator d’O 

Observador Econômico e Financeiro. Em uma longa análise publicada em agosto do mesmo 

ano e intitulada “Siderurgia e Nação”, Bastos divisou no relato histórico de Lewinsohn os 

desafios do futuro choque de interesses que a nova empresa brasileira teria que enfrentar perante 

os poderosos trustes siderúrgicos que, em suas palavras, tinham “algumas de suas páginas 

escritas com sangue”.380  

 

2.6. LEWINSOHN, MORTARA E A QUESTÃO DOS CONTRATOS COM OS “SÚDITOS DO EIXO” 

O conhecimento técnico que Richard Lewinsohn demonstrou ao tratar dos temas 

relacionados à economia em geral e à brasileira em particular, projetou seu nome nos círculos 

encarregados da política econômica do país e o conduziu ao coração da máquina administrativa 

do governo, o DASP, onde em 1942, ano seguinte à chegada ao Brasil, assumiu a função de 

técnico especializado em finanças. A contratação havia sido avalizada, conforme mencionado, 

por Benedicto Silva que, naquele ano, ocupava o cargo de Diretor da Divisão da Receita da 

                                                             
378 LEWINSOHN, Richard. O Romance do Aço. Correio Paulistano, São Paulo, 1 mai. 1941, p. 6. 

379 Idem. 
380 BASTOS, Humberto. Siderurgia e Nação. O Observador Econômico e Financeiro, Rio de Janeiro, ago. 1941, 

n. 67, p. 37-52. 
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Comissão de Orçamento da República. Segundo contaria décadas mais tarde, quem levara ao 

seu conhecimento o nome de Richard Lewinsohn fora o jornalista e então redator do Correio 

da Manhã, Urbano Berquó, também o provável responsável por ter conduzido o economista 

alemão à Revista do Serviço Público. A respeito do primeiro contato com o nome de 

Lewinsohn, escreveu Silva em 1985: 

 

Examinando-lhe o currículo, prontamente me convenci de que Richard 

Lewinsohn era um scholar de primeira água, um sazonado mestre europeu de 

ciências sociais, com ênfase nos campos das Finanças e da Economia. Tornou-

se logo evidente que muitos de nós, que então servíamos na Comissão de 

Orçamento da República, presidida pelo Presidente do DASP, Luiz Simões 

Lopes, tínhamos carradas de razões para desejar a sua colaboração e aceitar 

os seus conselhos.381 

 

Conforme publicado no Diário Oficial da União de 30 de junho de 1942, celebrou-se o 

contrato no gabinete do presidente do Departamento, Luiz Simões Lopes, signatário do termo 

em nome do governo. A Cláusula Primeira do documento especificava que a referida 

contratação estava “de acordo com a autorização do Sr. Presidente da República, exarada na 

exposição de motivos número mil duzentos e trinta e nove, do Departamento Administrativo 

do Serviço Público, publicada no Diário Oficial de vinte e nove de junho de mil novecentos e 

quarenta e dois”.382 Segundo a Cláusula Terceira do termo, o contrato expiraria em 31 de 

dezembro de 1943. Tal como estipulado por lei, no entanto, a palavra final em relação à 

contratação cabia ao Tribunal de Contas, “não se responsabilizando o governo por indenização 

alguma, se aquele órgão denegar o referido registro”.383 Ainda com base na exposição de 

motivos 1.239 acima mencionada, em 9 de julho de 1942, a 275ª sessão do Conselho de 

                                                             
381 SILVA, Benedicto, op. cit., 1985, p. 62. 
382 BRASIL. Termos de Contrato. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 24 jul. 1942, p. 1628. 
383 Ibidem. 
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Imigração e Colonização deferiu o pedido de permanência a título precário de Richard 

Lewinsohn.384  

No dia 4 de agosto, porém, um obstáculo à contratação. O parecer n. 1.037 do Tribunal 

de Contas, encaminhado ao presidente do DASP, comunicava a recusa “de registro a contrato 

com Richard Lewinsohn, por ter sido publicado fora do prazo legal”.385 Esse detalhe, à primeira 

vista pequeno, acabou tendo consequências mais sérias, já que, em 17 de agosto de 1942, 

exatamente no dia em que a contratação seria novamente publicada no Diário Oficial,386 o 

Brasil foi sacudido pela notícia do torpedeamento e afundamento de cinco navios brasileiros 

por submarinos alemães, em águas nacionais, entre os estados da Bahia e Sergipe. Esse ataque, 

um dos tantos perpetrados em represália ao rompimento de relações do Brasil com os países do 

Eixo, decidido meses antes, causou a morte de centenas de pessoas.  

A comoção pela tragédia levou os cidadãos às ruas em protesto e impulsionou o governo 

brasileiro – até então neutro no conflito, mas já inclinado a unir-se aos Aliados – a declarar 

estado de beligerância contra a Alemanha, Itália e Japão, desencadeando uma forte reação 

contra cidadãos e empresas oriundos desses países. A manchete do jornal O Globo de 18 de 

agosto de 1942 traduzia bem o clima daquele momento: “O delírio sanguinário de Hitler enluta 

a família brasileira que ainda proporciona tranquilidade e riqueza a milhares de súditos do Eixo. 

Uma grande ingenuidade desfeita pela fúria dos bárbaros.”387  

A questão dos “súditos do Eixo” tornou a situação extremamente complicada para todos 

os cidadãos residentes no Brasil provenientes daquele grupo de países. As barreiras não 

poupavam sequer aqueles que, como Richard Lewinsohn, haviam tido a nacionalidade 

extirpada pelo nazismo – em seu caso, concretamente, desde 1938. Com o decorrer dos dias, a 

                                                             
384 BRASIL. Conselho de Imigração e Colonização. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 5 ago. 

1942, p. 12171. 
385 BRASIL. Tribunal de Contas. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 10 ago. 1942, p. 12418. 
386 BRASIL. Termos de Contrato. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 17 ago. 1942, p. 12731. 
387 CRIME Inominável. O Globo, Rio de Janeiro, 18 ago. 1941, p. 1. 
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escalada do problema foi desenhando uma situação de certa forma semelhante à dos exilados 

que se encontravam na França quando ocorreu invasão da Polônia em 1 de setembro de 1939, 

também, como vimos, vivenciada por Lewinsohn.  

Foi também nesse contexto que, em 25 de agosto de 1942, teve lugar a Sessão Ordinária 

do Tribunal de Contas encarregada de decidir o destino de Richard Lewinsohn em relação ao 

seu contrato com o DASP. A reunião foi presidida pelo Ministro Ruben Rosa e pelo Procurador 

Leopoldo Cunha Mello, estando também presentes os Ministros Octávio Tarquínio, José 

Américo, Bernardino de Souza, Eduardo Lopes e Oliveira Vianna. Entre os diversos temas 

tratados, conforme registrado na Ata da Reunião publicada no Diário Oficial da União de 8 de 

setembro de 1942, o Ministro Bernardino de Souza relatou o Ofício n. 3.184, do qual 

destacamos o seguinte fragmento:  

 

Sobre o contrato celebrado com o Sr. Richard Lewinsohn, para desempenhar 

a função de técnico especializado em finanças, de acordo com a Exposição de 

Motivos n. 1.239, de 20 de junho último (PG. 10.731). – O Tribunal recusou, 

preliminarmente, registro ao contrato, por unanimidade, em face do 

reconhecimento oficial do estado de beligerância com os Estados da 

Alemanha e Itália. Assim, uma das partes contratantes perdeu sua capacidade 

para contratar com o Governo do Brasil.388 

 

O parecer do Tribunal de Contas resultante dessa sessão, escrito pelo procurador-geral 

Leopoldo Tavares da Cunha Mello (1891-1962), foi publicado dois dias mais tarde, na íntegra, 

no Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro. Ali lemos que o procurador refere-se inicialmente 

à infeliz coincidência de ter sido o contrato publicado no mesmo dia em que o povo brasileiro 

havia recebido a notícia do torpedeamento dos navios mercantes que custaram tantas vidas. 

                                                             
388 BRASIL. Tribunal de Contas. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 8 set. 1942, p. 13591. 
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Especificamente em relação ao contrato, o relator afirmava que, por melhores que 

fossem as qualidades técnicas do contratado, alemães, italianos e japoneses não poderiam mais 

“exercer livremente as suas atividades entre nós, quiçá ter funções públicas”. O documento, 

porém, não se atinha à proibição, sugerindo que, diante da deliberação, “[Lewinsohn], em vez 

de ser admitido como técnico de finanças do D.A.S.P.” deveria “ser internado num campo de 

concentração” para ter seus serviços aproveitados “na abertura das estradas de que precisamos 

para as nossas comunicações interestaduais, perturbadas pelo mais cruel, insano e afrontoso 

atentado à soberania do Brasil”.389 A proibição não dava lugar a nenhuma atenuante quanto à 

biografia de Lewinsohn, uma vez que acrescentava: 

 

A circunstância de ser o contratado judeu, não lhe tira a nacionalidade de 

alemão. 

Disfarçado em judeu, pretextando perseguições do regime nazista, muito 

alemão está a servir a esse mesmo regime, abusando do nosso sentimentalismo 

e generosa hospitalidade. 

Alemão é sempre alemão em todos os tempos, com todas as cores, amigo do 

regime nazista ou não.390 

 

Embora a ameaça de envio a campos de concentração não se tenha concretizado, tal 

como ocorreu aos “os súditos do Eixo” em outros países – inclusive ao próprio Lewinsohn, na 

França –, no Brasil, as represálias a esses cidadãos disseminaram-se por toda a sociedade.391  

                                                             
389 CONTRATOS com Súditos do Eixo. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 ago. 1942, p. 3. O parecer n. 

3.879, do dia 25 de agosto, também foi publicado no Diário Oficial da União em 3 de setembro de 1942. BRASIL. 

Tribunal de Contas. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 3 set. 1942, p. 13514. 
390 Idem. 
391 Uma rápida incursão pelos jornais da época atesta a variedade de intervenções nesse sentido, entre elas: notas 

pedindo garçons para os hotéis no Rio de Janeiro a fim de substituir “os ex-empregados súditos do Eixo” que 

foram demitidos (PINGOS & Respingos. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 28 ago. 1942, p. 2); cassação das 

licenças de exploração de bancas de jornais e revistas nas estações da Central do Brasil a cidadãos alemães, 

italianos e japoneses (POR CONCORRÊNCIA e somente a brasileiros natos. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 
30 ago. 1942, p. 3); iniciativas como a do Fluminense Futebol Clube de suspender “os direitos e deveres de todos 

os sócios do Clube, de nacionalidade dos países agressores”, como também os de dois de seus funcionários 

(TODOS os Esportes. Fatos, notas e comentários. Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 ago. 1942, p. 5); 

chamados como o da Associação Comercial de Pernambuco, aconselhando o povo a “abster-se de adquirir 

qualquer mercadoria em estabelecimentos de alemães, italianos, japoneses, austríacos, húngaros, romenos e 
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A conjunção de elementos que parecia impossibilitar a contração de Richard Lewinsohn 

pelo DASP tinha também o potencial de afetar o contrato de Giorgio Mortara e de seu filho, 

Alberto Mortara – então também no DASP –, além dos próprios responsáveis pela contratação, 

principalmente Benedicto Silva, Chefe da Divisão da Receita da Comissão de Orçamento do 

Ministério da Fazenda, citado no parecer de Cunha Mello392 por ter sido ele quem emitiu o 

atestado de capacidade técnica de Lewinsohn.393  

Dadas as circunstâncias, Mortara escreveu a Silva imediatamente após ter lido o parecer 

do Tribunal de Contas no Jornal do Commercio e na carta, datada em 27 de agosto de 1942, 

colocou à disposição seu cargo e o do filho. No parágrafo no qual informa sua decisão, 

transparece a carga da situação: 

 

A leitura do parecer do Tribunal de Contas publicado hoje no Jornal do 

Commercio faz-me pensar que Stephan [sic] Zweig escolheu o único caminho 

possível para encontrar a Justiça, renunciando a procurá-la entre os homens. 

Se ele ainda vivesse, para o Dr. Cunha Mello seria apenas um alemão, digno 

de campo de concentração.394 

 

Em 15 de setembro de 1942, o Tribunal de Contas reuniu-se novamente em Sessão 

Ordinária. Na mesa composta praticamente pelos mesmos membros presentes à reunião do dia 

25 de agosto, voltou-se a discutir a questão do contrato entre Richard Lewinsohn e o DASP. 

                                                             
finlandeses” (“BOYCOT” às casas comerciais de propriedade dos súditos do Eixo. Diário de Notícias, Rio de 

Janeiro, 22 ago. 1942, p. 2); cancelamento, por parte do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de “todos os contratos 

de nacionais italianos e alemães”, e a garantia de que “não existem, presentemente, no elenco ou na direção da 

temporada, senão brasileiros natos ou naturalizados” (OS ARTISTAS Súditos do Eixo no Teatro Municipal. Diário 

de Notícias, Rio de Janeiro, 27 ago. 1942, p. 9). 
392 Eis o fragmento: “Sem menoscabo das credenciais do contratado para o exercício de tais funções é estranhável 

que se tenha como provada a sua capacidade técnica simplesmente “pelo documento de fls. 10 – um atestado do 

Sr. Chefe da Divisão da Receita da Comissão de Orçamento do Ministério da Fazenda”. CONTRATOS com 
Súditos do Eixo”, 27 ago. 1942, op. cit., p. 3. 
393 SILVA, Benedicto, 1985, op. cit., p.  67. 
394 Ibidem, p. 68-69. O escritor austríaco Stefan Zweig, também exilado, cometeu suicídio em sua casa em 

Petrópolis em fevereiro de 1941, junto com a esposa, Lotte Zweig. Sobre o episódio e a maneira como a breve 

permanência de Zweig no Brasil foi abordada pela imprensa brasileira: COLFFIELD, Carol, 2019, op. cit. 
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Com base em considerações apresentadas em 31 de agosto decidiu-se, como consta do ofício 

n. 3.315, converter o julgamento em diligência “para os 3 itens do parecer do Sr. Dr. 

Procurador”, solicitando, para o terceiro item, “que o Departamento Nacional de Educação 

informe se o interessado tem devidamente registrados os diplomas de doutor de Medicina e em 

Economia Política”.395 O tema seria dirimido na Sessão Ordinária de 16 de outubro de 1942, 

sob a mesma presidência, então com as presenças dos Ministros Octávio Tarquínio, José 

Américo, Bernardino de Souza, Oliveira Vianna e Oliveira Lima. A ata da sessão inclui alguns 

dos comentários dos presentes: 

 

Ofícios ns. 3.184, 3.315, de 20 e 31 de agosto último, do D.A.S.P., junto ao 

de número 1.115-360.0, de 28 de setembro p. findo, do Conselho de Imigração 

e Colonização, sobre o contrato celebrado com o Sr. Richard Lewinsohn, para 

desempenhar no D.A.S.P. a função de técnico especializado em finanças, em 

virtude da autorização do Senhor Presidente da República, exarada na 

exposição de motivos n. 1.239, de 20-6-42 (PG. 10.731). – O Tribunal ordenou 

o registro do contrato, porque o contratado, nascido segundo o documento de 

fls. 42, em Graudenz é apátrida (informação oficial prestada pelo Conselho de 

Imigração e Colonização, fls. 43 e carteira de identidade n. 179.617, expedida 

pelo Serviço de Registro de Estrangeiros no Distrito Federal, entre fls. 21 e 22 

– Constituição de 1937, art. 33). – Foram votos vencidos os Srs. ministros 

Bernardino de Souza, afora as razões orais de caráter subjetivo, porque, em 

face do que consta do documento entre fls. 25 e 25, combinado com os arts. 

25, letra a, e 240 do decreto número 3.010, de 20 de agosto de 1938, o 

estrangeiro com permanência a título precário não pode contratar. O Sr. 

Ministro Oliveira Vianna porque, tendo sido cassada ao contratado a 

naturalização francesa, readquiriu a nacionalidade alemã.396 

 

O comportamento do sociólogo e historiador Oliveira Vianna (1883-1951), cujo parecer 

foi contrário à contratação, constata sua resistência em relação ao contratado judeu, embora ela 

                                                             
395 BRASIL. Tribunal de Contas. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 23 set. 1942, p. 14317. 
396 BRASIL. Tribunal de Contas. Diário Oficial da União (Seção I), Rio de Janeiro, 29 out. 1942, p. 16052.  
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viesse disfarçada sob tecnicalidades que, inclusive, eram somente parte de sua imaginação. 

Referimo-nos aqui particularmente ao argumento de Vianna no fragmento acima, no qual 

afirma que Lewinsohn teria readquirido a nacionalidade alemã. Trata-se de uma afirmação 

completamente infundada já que, após a implementação das Leis de Nuremberg decretadas em 

1935, os judeus alemães, convertidos em apátridas, somente teriam condições de “readquirir” 

essa nacionalidade após a queda do nazismo. No momento em que os acontecimentos em 

questão se desenrolavam no Brasil, estava em pleno processo o extermínio dos judeus da 

Europa pela Alemanha de Hitler. A ideia de “reaquisição” da nacionalidade por Lewinsohn, tal 

como sugerido por Vianna, era particularmente esdrúxula do ponto de vista histórico.397  

De todo esse episódio, a documentação localizada não permite conhecer maiores 

detalhes de um processo que, malgrado a tenacidade dos opositores à celebração do contrato, 

teve como desfecho a manutenção de Richard Lewinsohn e Giorgio Mortara em seus 

respectivos cargos na administração pública brasileira.  

 

2.7. GIORGIO MORTARA E OS IMIGRANTES “TEUTO-ÍTALO-JAPONESES” NO BRASIL 

A questão dos “súditos do Eixo” fez com que a questão imigratória, que sempre tivera 

um papel central no projeto de organização nacional do governo Vargas, adquirisse tons mais 

fortes a partir da entrada do Brasil na guerra, uma vez que, ao desenho de país almejado pelos 

revolucionários no Catete, somava-se a questão da segurança nacional. Foi, contudo, ainda em 

1941, com a aproximação do Brasil aos Estados Unidos, e ainda antes da entrada de ambos 

                                                             
397 Como se vê nos documentos reunidos no processo de solicitação da cidadania brasileira por Lewinsohn, a 

condição de apátrida permaneceu ao menos até dezembro de 1949. Por exemplo, no processo de solicitação de 

residência permanente, publicado no Diário Oficial da União de 25 de Julho de 1946, consta a condição de apátrida 

(Ofício 331-46), informação também presente em documento emitido em 26 de setembro de 1946 pelo Serviço de 
Registro de Estrangeiros. No Boletim de Sindicância para Naturalização, de 16 de dezembro de 1949, também 

aparece a informação “sem nacionalidade”. Richard Lewinsohn, Processo de Naturalização n. 40.899. Arquivo 

Nacional – Arqshoah/USP. Não foi possível determinar se a naturalização foi de fato outorgada a Leinsohn já que 

o deferimento não consta do processo nem foi possível localizar sua publicação na imprensa ou no Diário Oficial 

da União, tal como era determinado. 
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países na guerra, que a questão do quinta-colunismo cresceu em protagonismo. Nesse contexto, 

o governo brasileiro encomendou ao Gabinete Técnico do Serviço Nacional de Recenseamento 

uma análise demográfica sobre a presença de imigrantes oriundos do eixo no Brasil.  

Ironicamente, coube a Giorgio Mortara – ele mesmo, transformado por aquele torto mecanismo 

em “súdito do Eixo” – a tarefa de produzir esse estudo voltado a embasar as discussões em 

torno ao tema. O trabalho foi concluído no final de 1941 e publicado no início de 1942, ou seja, 

meses antes da declaração de estado de beligerância, que, como vimos, contribuiria para 

aumentar ainda mais a desconfiança contra os imigrantes daquela origem. 

Elaborado com base em estimativas aproximadas – os dados do recenseamento de 1940 

ainda estavam sendo tabulados e analisados – o estudo compõe-se de uma coletânea de 

relatórios assinados por Giorgio Mortara com análises específicas sobre os grupos nacionais 

em questão. Embora o título tenha um caráter genérico – Estudos Preliminares sobre o Número 

e a Distribuição Territorial dos Estrangeiros no Brasil – e inclua dados sobre outras 

imigrações, o foco se concentra particularmente nos alemães/austríacos, italianos e japoneses 

ou, segundo a nomenclatura utilizada pelo estatístico, “a coalizão teuto-ítalo-japonesa”.398  

A sinopse quantitativa relativa ao componente europeu, também publicada na Revista 

de Imigração e Colonização399, desvenda o pequeno impacto numérico desses grupos nacionais 

com a seguinte distribuição: 400.000 naturais da Itália, 160.000 da Alemanha, 30.000 da 

Áustria, 29.000 naturais da Romênia, 6.000 naturais da Hungria, sendo desprezíveis os números 

dos naturais da Bulgária e da Finlândia. No total, segundo Mortara, chegava a “725.000 o 

número dos naturais de países pertencentes ou aderentes à coalizão teuto-ítalo-japonesa”, 

número correspondente “a 1,7% da população hodierna do Brasil”.400 Já os brasileiros natos 

                                                             
398 MORTARA, Giorgio. Estudos Preliminares sobre o Número e a Distribuição Territorial dos Estrangeiros no 

Brasil. Rio de Janeiro: Serviço Nacional de Recenseamento. Gabinete Técnico, 1941-1942. 
399 ESTATÍSTICA. Sinopse de Estrangeiros Atualmente Existentes no Brasil. Revista de Imigração e Colonização, 

ano III, n. 1, abr. 1942, Rio de Janeiro, Conselho de Imigração e Colonização, pp. 184-199. 
400 Ibidem, p. 184. 
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que tinham ao menos um dos pais pertencentes às nacionalidades em questão era 

aproximadamente 1.450.000, correspondendo a 3,4% da população total.401 

No relatório referente à imigração japonesa no Brasil, Mortara analisou a evolução da 

presença desse grupo desde 1908, o aumento de sua afluência entre 1925 e 1935 e a subsequente 

queda, devido à introdução de cotas que, desde 1934 reduziram primeiro a 3.480 e depois a 

2.849 o número máximo anual de imigrantes japoneses a ingressarem no Brasil.402 A partir dos 

cálculos demonstrados no relatório estimava o autor que o número de naturais do Japão no 

Brasil, naquele momento, era aproximadamente 154.000, podendo ser arredondado para 

160.000.  

Nesses documentos, um ponto a destacar é o diálogo de Mortara com os dados que eram 

publicados na imprensa brasileira ou em outros estudos, ora corroborando-os, ora corrigindo 

distorções. Um exemplo é o comentário que faz no relatório datado em 12 de dezembro de 1941 

a respeito de um número publicado na imprensa sobre a imigração japonesa ao Brasil:  

 

Aparentemente, esse cálculo discorda muito da estimativa oficial japonesa, 

referida no Correio da Manhã de 10 de dezembro de 1941, que atribui 197.733 

componentes à “colônia nipônica” no Brasil. Mas considerando que neste 

número estão incluídos os filhos de japoneses, nascidos no Brasil, que 

segundo a lei local são brasileiros, mas segundo a lei japonesa conservam a 

nacionalidade do pai, a discordância desaparece. A comparação entre as duas 

estimativas faria avaliar em 40 – 45.000 o número desses brasileiros-

japoneses.403 

 

                                                             
401 Idem. 
402 MORTARA, Giorgio, 1941-1942, op. cit. Relatório assinado por Giorgio Mortara em 12 de dezembro de 1941. 

Conforme explicado, o caderno em questão compõe uma coletânea de relatórios produzidos por Mortara entre 

dezembro de 1941 e janeiro de 1942 sendo a ordem dos mesmos organizada por temas e não cronologicamente. 
403 MORTARA, Giorgio, 1941-1942, op. cit. Dados e Cálculos sobre a Imigração Japonesa no Brasil, p. 2. 

Relatório assinado por Giorgio Mortara em 12 de dezembro de 1941.  
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Após apresentar a distribuição territorial dos japoneses no Brasil e no Estado de São 

Paulo, onde estava a maior concentração de pessoas oriundas desse grupo nacional, o relatório 

seguinte é introduzido por um texto intitulado “Nota sobre a população de origem ou de língua 

alemã no Brasil”. Ali Mortara deixa um pouco de lado os dados e as tabelas para concentrar-se 

em aspectos mais sutis relacionados principalmente ao uso político da questão imigratória como 

parte da organização nacional. Como já fizera em outras ocasiões, alertava sobre o risco do usos 

das estatísticas com finalidades alarmistas ou sobre as estratégias discursivas que buscavam 

“inflar” os números para impactar a opinião pública. Nesse sentido, expunha: 

 

1. - Entre os aspectos do problema dos grupos étnicos ou linguísticos de 

origem estrangeira no Brasil, o aspecto quantitativo é só um, e não o mais 

importante; pois poucos milhares de fanáticos ativos e bem organizados 

podem perturbar gravemente a ordem pública, enquanto a presença de 

centenas de milhares de indivíduos politicamente inertes a deixa 

imperturbada. 

 

A divulgação de avaliações exageradas dos grupos étnicos ou linguísticos 

constitui um dos meios empregados pelos faciosos para insinuar na opinião 

pública a ideia da grande importância desses grupos e da legitimidade das suas 

pretensões à dominação política das terras de cuja colonização participara. 

 

Informações falsas, propagando-se de boca em boca e de pena em pena, 

confundem-se com dados de fonte oficial e adquirem autoridade mesmo junto 

dos adversários dos nacionalismos desagregadores. Seu efeito fica assim 

reforçado e multiplicado: as mentiras mais evidentes são aceitas como 

verdades indiscutíveis.404 

 

 Como exemplo, Mortara cita um livro publicado em 1941 intitulado Inside Latin 

America, de autoria do estadunidense John Gunther. A obra era parte de uma coleção que 

                                                             
404 Idem. 
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incluía os títulos Inside Europe e Inside Asia e ganhou grande popularidade nos Estados Unidos. 

O objetivo de Gunther era oferecer “um panorama da situação política de cada país latino-

americano, uma avaliação de suas personalidades, e uma sondagem de seus problemas mais 

prementes”.405  Ainda na introdução, o autor explica que, para fazer sua pesquisa, teria viajado 

18.938 milhas por via aérea “e não sei quantas outras de trem, barco e carro.” E ao comparar o 

continente com o europeu, então pisoteado pela Alemanha e no qual, naquele momento, 

somente sobreviviam oito estados independentes, a América Latina seria “um importante 

repositório daquilo que resta de independência política neste mundo convulsionado.”406  

A crítica de Giorgio Mortara ao livro parte, em primeiro lugar, daquilo que chamou de 

um “absurdo exagero” no que diz respeito às cifras apresentadas: “Faltam estatísticas precisas, 

mas conforme estimativas fidedignas existem no Brasil 830.000 naturais da Alemanha e..... 

1.370.000 descendentes de alemães: em total 2.200.000, mais ou menos”.407 O exagero em 

Gunther foi identificado na ênfase que o autor dava à questão do quinta-colunismo, tema 

incansavelmente reiterado ao longo das 478 páginas do texto. Assim, ao referir-se aos números 

apresentados em Inside Latin America, Mortara eleva o tom: 

 

Parece incrível que dados absurdos como os precedentes sejam aceitos sem 

controle, e difundidos com a patente de fidedignos, por um escritor que se 

assumiu a missão de iluminar seus patrícios sobre a vida da América Latina. 

E a primeira vista parece ainda mais incrível que a imprensa brasileira não 

tenha retificado esse grosseiro erro e outras informações inexatas que se 

encontram no livro citado.408 

 

O italiano reconhece, no entanto, que a dificuldade em rebater-se esses números recaía 

sobre a própria precariedade das estatísticas brasileiras, então ainda em processo de 

                                                             
405 GUNTHER, John. Inside Latin America. Nova York: Harper & Brothers, 1941, p. ix. 
406 Idem. 
407 Ibidem, p. 386. Esse fragmento obedece a tradução feita por Giorgio Mortara.  
408 MORTARA, Giorgio, 1941-1942, op. cit. Relatório assinado por Giorgio Mortara em 28 de dezembro de 1941. 
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aperfeiçoamento. Daí a necessidade da tarefa assumida que incluía proceder a uma investigação 

que, mesmo que só levasse a cifras aproximadas, permitiria “determinar a efetiva importância 

dos grupos étnicos ou linguísticos estrangeiros.”409  

É com essa preocupação que Mortara conclui que em relação à imigração de alemães e 

austríacos no Brasil entre 1820 e 1940, a contribuição do grupo corresponderia a 5% e 2% 

respectivamente, não chegando em números absolutos a 250.000 e 100.000; em 1920, ano do 

último censo até então realizado, os naturais da Alemanha constituíam 0,17% da população 

total do Brasil e os austríacos 0,09%; já a estimativa para 1941, ano em que Mortara escreveu 

o relatório, correspondia a 0,23% e 0,07%, respectivamente. 

Quantos eram então os alemães no Brasil? O estudo indicava que talvez entre 125 e 130 

mil, caso fossem incluídos os naturais da Alemanha, da Áustria e de outros estados sucessores 

da Áustria. Isso correspondia a menos de um sexto da cifra de 830.000 que, segundo Mortara, 

havia sido inventada “por uma propaganda interessada e acolhida com leviandade pelo mais 

novo dos redescobridores do Brasil”410 – referindo-se a Gunther.  

Por outro lado, ao somar os números relacionados aos naturais da Alemanha/Áustria e 

o de seus descendentes, concluía que o número total obtido seria entre 300.000 e 390.000, 

correspondendo a 0,70 – 0,91%, ou seja, menos de 1% da população hodierna do Brasil naquele 

momento.411 O trabalho era ainda complementado por sub-relatórios baseados nas estatísticas 

disponíveis produzidas no Brasil e nos países de língua alemã. 

Processo semelhante adotou Mortara ao analisar as estatísticas em relação à imigração 

italiana. Utilizando os números disponíveis nas duas pontas do processo – Itália e Brasil – 

chegava-se a um total 1.510.515 imigrados no período entre 1820 e 1940, representando pouco 

menos de um terço (32,20%) do total de imigrantes nesses cento e vinte anos. Após analisar a 

                                                             
409 Idem. 
410 Idem. 
411 Idem. 



157 

 

distribuição territorial e a evolução dessa imigração, o estatístico estimava em cerca de 400.000 

o número de italianos no país no final de 1941, correspondendo a 0,93% da população total. Já 

o número de filhos de italianos deveria estar em torno dos 800.000, chegando o total a 

1.200.000.412 

Ali, o estatístico incluiu um texto complementar com observações específicas a essa 

imigração no qual revela a maneira como o exagero das estatísticas se originava no esforço de 

propaganda da própria Itália, encarregada de divulgar a cifra de 1.500.000 de italianos, segundo 

ele, completamente fantasiosa. Sobre isso demonstrava:  

 

No período 1820-1911 imigraram ao Brasil menos de 1.300.000 italianos 

(1.278.000 segundo a estatística brasileira, 1.170 segundo a italiana); uma 

parte deles voltou à Itália ou saiu para outros países; não poucos obtiveram a 

naturalização; muitos faleceram, logo, como poderiam encontrar-se no Brasil 

1.500.000 nacionais da Itália no fim de 1911. O absurdo da estimativa é 

flagrante. 

 

[...]  

 

Lembrando que os 1.278.000 italianos imigrados no Brasil constituíam 43,6% 

da imigração total de 2.930.000 estrangeiros verificada no período 1820-1911, 

podemos supor que os nacionais da Itália aqui presentes em 31-XII-1911 

constituíssem mais ou menos 45% da população total de nacionalidade 

estrangeira. Agora, 45% de 1.400.000 corresponde a 630.000, número bem 

inferior ao de 1.500.000 que tão levianamente divulgara o 

COMMISSARIATO.413 

 

O autor se refere ali ao Commissariato dell’Emmigrazione, que descreve como “um 

órgão essencialmente político sob a aparência administrativa” e que em 1924, portanto, sob 

                                                             
412 MORTARA, Giorgio, 1941-1942, op. cit. Relatório assinado por Giorgio Mortara em 15 de janeiro de 1942. 
413 Ibidem. Relatório assinado por Giorgio Mortara em 15 de abril de 1942. 
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regime fascista, havia realizado um censo da população italiana no exterior que majorou as já 

exageradas estatísticas de 1911. Compilados pelas autoridades diplomáticas e consulares esses 

números configuravam, nas palavras de Mortara, “uma coleção de estimativas na maior parte 

arbitrárias e desprovidas de qualquer sério fundamento” que “visavam lisonjear a megalomania 

de Mussolini, alterando grosseiramente a verdade”.414  

O propósito da manipulação desses dados pelo regime de Mussolini, explicava, era 

“fazer aparecer muito maior do que efetivamente foi a contribuição ao desenvolvimento 

demográfico, econômico e social dos países de imigração”.415 E citando Virgílio, encerrava o 

relatório: “Accipe nunc ... insidias et crimine ab uno/Disce omnes”. [Escuta agora como sabem 

ser ardilosos ... e verás, por essa fraude, como são todos eles].  

Entre os relatórios incluídos no compêndio está ainda o que resultou do estudo que 

visava determinar a presença no Brasil de imigrantes oriundos de outros países então alinhados 

com o Eixo como a Hungria, a Romênia, a Bulgária e a Finlândia. Desse relatório, cabe destacar 

o item 6 que inclui uma análise qualitativa da presença desses grupos, numericamente 

considerada mínima por não chegarem a constituir 1% da população do Brasil: 

 

Sob o ponto de vista qualitativo, merece ser posta em relevo a circunstância 

de que a emigração romena e a húngara em parte considerável foram 

alimentadas pelos grupos étnicos diferentes do dominante no país de origem, 

que estavam ali nascidos em condições de inferioridade jurídica ou moral. 

Portanto os sentimentos de uma boa parte dos imigrados dessas 

nacionalidades, que agora se encontram no Brasil, devem estar em absoluta 

oposição com a política adotada pelos respectivos governos.416 

 

                                                             
414 Idem. 
415 Idem. No rodapé da última página do relatório, Mortara oferece mais uma informação sobre as manipulações 
das estatísticas levadas a cabo pelo regime de Mussolini: “Outro pretendido ‘recenseamento’ dos italianos 

residentes no exterior na data de 1º de julho de 1927, publicado pelo MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, 

avalia em 1.839.579 os italianos no Brasil, incluindo explicitamente entre estes os descendentes considerados 

brasileiros natos pela lei local.” 
416 MORTARA, Giorgio, 1941-1942, op. cit.  Relatório assinado por Giorgio Mortara em 15 de janeiro de 1942. 
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A referência aqui tem clara relação com os judeus provenientes desses países que, assim 

como o próprio autor do relatório, se encontravam na paradoxal situação de terem a lealdade 

sob suspeita por serem oriundos de nações de onde haviam sido expulsos com base em preceitos 

raciais. Essa era uma contradição também presente nas diretrizes de um governo que buscava 

implantar uma política imigratória cientificamente orientada e voltada a favorecer a entrada de 

grupos considerados mais facilmente assimiláveis.  

Nesse sentido, é importante mencionar que os objetivos do governo brasileiro no 

desenho da política imigratória não se limitava à infiltração de inimigos provenientes de países 

do eixo. Ela visava também evitar a formação dos chamados “quistos étnicos”. Esse aspecto 

era frequentemente discutido nas páginas de periódicos como a Revista de Imigração e 

Colonização, a Revista Brasileira de Estatística, ou ainda em algumas produzidas por órgãos 

estaduais como o Boletim do Departamento Estadual de Estatística, de São Paulo. 

Nesse último periódico Giorgio Mortara publicou, em maio de 1942, um artigo no qual 

abordou um tema diretamente relacionado ao anteriormente analisado intitulado “Contribuição 

ao Estudo da Assimilação Matrimonial e Reprodutiva dos Diferentes Grupos Estrangeiros na 

População do Brasil”. Nele buscou apresentar o que chamou de “um meio subsidiário para o 

estudo de um processo que se torna rebelde a qualquer ensaio de síntese puramente 

quantitativa”.417 Como conhecedor em primeira mão do fenômeno e dos desafios que ele 

acarretava, adentrou o argumento de uma maneira que vale evidenciar transcrevendo as 

palavras do autor: 

 

Os sentimentos do indivíduo para a pátria de adoção ou de nascimento não 

estão rigidamente determinados pela sua origem étnica ou nacional; nem, no 

caso do imigrado, variam precisamente em função da antiguidade da sua 

                                                             
417 MORTARA, Giorgio. Contribuição ao Estudo da Assimilação Matrimonial e Reprodutiva dos Diferentes 

Grupos Estrangeiros na População do Brasil. Boletim do Departamento Estadual de Estatística, n. 5, mai. 1942, 

pp. 22-57, São Paulo, Tipografia Brasil, 1942, p. 23. 
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imigração. Esses sentimentos, por outro lado, não se cristalizam numa forma 

imutável, antes estão sujeitos a se modificar com a mudança das circunstâncias 

exteriores. Aliás o fenômeno dos “quislings”, que se repete frequentemente na 

história, mostra que nem mesmo a pureza das origens étnicas e nacionais 

assegura a constância do sentimento pátrio, atributo espiritual – e não corporal 

– do homem. 

 

[...] 

 

A classificação dos habitantes segundo a naturalidade ou a nacionalidade 

permite-nos isolar os grupos nos quais é presumível encontrar uma maior 

frequência de indiferentes e até hostis à pátria de adoção. 

 

Entretanto, não somente a nacionalidade adquirida por naturalização, como 

também a adquirida por nascimento, não são índices suficientes do patriotismo 

individual. Há casos em que a naturalização foi pedida por motivos de 

interesse; há casos em que naturais da nova pátria, filhos de estrangeiros, 

recebem uma educação quase idêntica à que receberiam na pátria dos pais, que 

aliás os reconhece como seus nacionais pelo artifício da dupla nacionalidade. 

Nesses casos, a nacionalidade adquirida por naturalização, ou mesmo por 

nascimento, não passa de um verniz, que às vezes se torna camuflagem.418 

 

 Ao chamar a atenção para a relatividade das estatísticas que tratam dos grupos 

estrangeiros, buscava responder aos argumentos que circulavam entre os meios intelectuais e 

jornalísticos brasileiros que, por meio de generalizações, distorciam a realidade. Assim, em 

relação ao fenômeno da assimilação, embora estivesse ciente de que a subordinação a interesses 

estrangeiros de grupos com características mais refratárias pudesse transformar imigrados “em 

focos de infecção desagregadora da organização nacional”, a classificação, embora não de todo 

inútil, poderia propagar “a formação duma inabalável consciência nacional no indivíduo de 

origem estranha”.419 Enfatizava, portanto, a necessidade de olhar-se para o indivíduo, já que 

                                                             
418 Ibidem, p. 23-24. 
419 Ibidem, p. 24. 
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estudos como o que apresentava indicavam somente “o comportamento médio dos diferentes 

grupos nacionais visados, nas épocas e nos lugares de observação”.420 O mesmo ocorria em 

relação à discriminação de grupos linguísticos, tão visados nas políticas implementadas pelo 

governo – principalmente, como vimos, após a entrada do Brasil na Segunda Guerra – por meio 

de medidas que incluíam a proibição de utilizar as línguas dos países do Eixo e o fechamento 

de escolas onde estas eram ensinadas ou usadas para fins pedagógicos.  

Embora o autor não se refira diretamente a uma política em particular, aponta a falácia 

que sustenta a classificação de habitantes segundo a língua já que, como diz, “[o]s mais hábeis 

agentes de intrigas estrangeiras em geral falam corretamente a língua do país em que operam” 

enquanto os “imigrados que conhecem apenas os rudimentos da língua do país que os hospeda 

são às vezes ótimos cidadãos deste”.421 Em resposta a outros protagonistas de seu próprio tempo 

propunha: 

 

A pesquisa estatística pode conduzir a conclusões válidas para massas de 

casos; nunca, porém, aplicáveis ao caso individual. Em épocas de excitação 

da opinião pública, como a atual, é indispensável, mais do que nunca, evitar 

que o indivíduo seja considerado, a priori, como portador de caracteres que 

se apresentam com notável frequência no grupo a que ele pertence. A justiça 

e a equidade impõem discriminar caso por caso. 422 

 

2.8. OS PLANOS DO BRASIL PARA PÓS-SEGUNDA GUERRA: GIORGIO MORTARA E AS NOVAS 

POLÊMICAS SOBRE A POLÍTICA IMIGRATÓRIA 

 Tal como mostra a produção de autores como Oliveira Vianna, Affonso Arinos de Mello 

Franco e Fernando Azevedo, as discussões sobre a questão imigratória e a presença de 

estrangeiros no Brasil não haviam tido início durante a Segunda Guerra. Também no momento 

                                                             
420 Ibidem, p. 25. [Itálico nosso] 
421 Idem. 
422 Idem. 
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em que Giorgio Mortara publicava os estudos tratados nos parágrafos anteriores, elas se 

estendiam muito além da questão dos súditos do Eixo. Havia um projeto de país sendo 

implementado desde 1930 que, apoiado em premissas de organização racional, tinha como um 

dos ingredientes o detalhamento de um tipo ideal de imigração, cuja escolha se baseava em 

critérios pseudocientíficos, entre eles, o racial.423 Ao começar a delinear-se o horizonte dos 

planos para o pós-guerra, a questão voltaria à tona.  

 Sobre o tema, um artigo que de certa maneira antagoniza com o estudo “Contribuição 

ao Estudo da Assimilação Matrimonial” de Giorgio Mortara, analisado no item anterior, foi 

publicado em 1943 da Revista de Imigração e Colonização. O autor, Fernando Mibielli de 

Carvalho, então da Secretaria Geral do IBGE e da Sociedade Brasileira de Estatística, 

comentava ali aspectos de uma conferência proferida pelo médico e sociólogo Castro Barreto 

sobre o tema “A Imigração no Após Guerra”.424 Embora não tenha sido possível aceder ao 

conteúdo integral dessa conferência, poucos meses antes, Barreto havia publicado um artigo 

com o mesmo título, no qual é possível vislumbrar não somente o pensamento desse autor em 

torno ao tema, como também parte daquilo que vinha sendo debatido em outros meios. Dizia 

ele: 

 

As opressões econômica, política, religiosa, que vêm de longe, mas que 

escandalosamente revivem neste momento na Europa, associam-se para 

compelir grandes massas humanas a migrarem, tentadas pelas promissoras 

condições da vida americana, ao mesmo tempo que hostilizadas pelo meio 

político, econômico e social dum movimento regressivo.425 

                                                             
423 É necessário enfatizar que essa tendência não era nem exclusiva nem um transplante das experiências totalitárias 

europeias. Tratava-se de ideias que, principalmente no período entreguerras, inspiraram muitos intelectuais 

mesmerizados com a possibilidade de aplicar receitas para a formação de sociedades ideais. O fascismo e 

especialmente o nazismo foram experiências extremas da aplicação dessas ideias que, de maneira geral, atraíam 

governantes e técnicos. 
424 A conferência foi realizada em 30 de julho de 1943 na Sociedade dos Amigos de Alberto Torres, no Rio de 

Janeiro, em sessão do Instituto de Estudos Brasileiros. CONFERÊNCIAS. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 29 

jul. 1943, p. 6. 
425 CASTRO BARRETO. A Imigração no Após Guerra. Revista de Imigração e Colonização, Rio de Janeiro, ano 

IV, n. 1, mar. 1943, p. 45-47, Rio de Janeiro, Conselho de Imigração e Colonização, p. 46. 
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Esse era basicamente o panorama humano que se esperava para o momento posterior a 

um conflito que já destruíra parte da Europa e gerara uma onda sem precedentes de refugiados. 

Em todo o mundo, e também no Brasil, a situação preocupava particularmente aqueles que 

pretendiam exercer um controle sobre o tipo de imigrante que o país deveria receber. A 

mentalidade liberal que imperara na América até 1914, dizia Castro Barreto, havia permitido 

que se abrissem as portas a uma nunca vista fusão de raças. Porém, quando tivesse fim a 

Segunda Guerra Mundial, “os povos oprimidos por todas as lutas e desgraças consequentes” 

exerceriam “uma enorme pressão para se localizarem neste Continente”.426  

Embora Castro Barreto reconhecesse a necessidade da imigração para o Brasil, 

acreditava que o crescimento demográfico, mesmo que necessário, não poderia ser suprido pelo 

fenômeno imigratório. Assim, em sintonia com a opinião de alguns protagonistas do governo 

Vargas, advertia sobre a necessidade de preparar o país para enfrentar a questão imigratória 

“racionalmente, com uma política humana mas científica, isto é, sendo útil às massas 

sofredoras, mas colocando as nossas conveniências fundamentais antes de tudo”.427 Em outras 

palavras, reiterava, essa imigração de após-guerra seria muito útil se fosse cientificamente 

orientada e policiada. 

Esse processo de controle também vinha sendo agressivamente implementado em países 

tradicionalmente receptores de grandes levas migratórias, como Estados Unidos e Argentina, 

que cada vez mais se afastavam das políticas de livre imigração praticadas no final do século 

XIX. Poderia também acrescentar-se aos fatores que levaram àquelas decisões o aumento das 

atribuições planificadoras de um Estado que se tornava crescentemente provedor mediante o 

impulso às políticas do chamado Estado de Bem-Estar, no qual o compromisso em garantir um 

                                                             
426 Ibidem, p. 47. 
427 Ibidem, p. 51. 
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mínimo de subsistência a qualquer cidadão levou a praticar critérios de seleção à entrada de 

imigrantes com potencial de onerar os cofres públicos.   

O texto de Castro Barreto elenca outra parte dos argumentos favoráveis ao controle da 

entrada de novos contingentes imigratórios. Sua ênfase, além da referência “aos requisitos 

biológicos e econômicos do imigrante” incluía ainda as “condições psicológicas das populações 

emergentes da opressão e da extrema miséria”,428 em particular os judeus, considerados pelo 

autor como a “etnia predominante” a buscar ingressar no Brasil, uma vez findo o conflito. Essa, 

aliás, era uma impressão manifestada por outros observadores, principalmente desde o início 

da década de 1940429 e, nesse sentido, o seguinte fragmento de Castro Barreto exprime parte 

dos exageros e distorções aos quais se referira Mortara em relação às análises sobre grupos 

estrangeiros e sua assimilação que sobre os judeus dizia: 

 

[...] entre os imigrantes que recebemos nestes últimos anos predominou a etnia 

judaica, cujas atividades são conhecidamente voltadas para o comércio, para 

intermediar as riquezas e jamais para produzi-las. O afluxo de judeus 

imigrantes nas nossas grandes cidades é tão patente que surpreende a todos os 

observadores a sua invasão crescente no mundo dos adquirentes de imóveis, 

dos comerciantes e dos universitários. Essa preferência dos judeus pelos 

centros urbanos é tão conhecida que dispensa comentários [...]. Aproveitando 

a xenofilia do povo deste país, tomam posições para, num futuro que não 

estará longe, criar-nos certas dificuldades, dada a sua irredutibilidade para 

entrar no imbreeding, em nosso meio. Cumpre-nos advertir a nação sobre este 

assunto. Toda a América repele núcleos inassimiláveis. O seu coeficiente de 

                                                             
428 Ibidem, p. 51-52. 
429 Dentre os que comentavam a questão demográfica e nela a ideia impressionista de um suposto “grande afluxo” 

de imigrantes judeus naquele período estava o jornalista Wladimir Bernardes que, em setembro de 1940, ainda no 

chamado “mês do recenseamento” expressava em artigo na Gazeta de Notícias: “Entramos, por esse modo, com o 

fator reprodutivo em assoberbante escala sobre o fator imigratório, no aumento da população do Brasil. E tudo nos 

leva a crer que nem mesmo a grande leva de judeus cristianizados aqui desembarcados, ultimamente, poderá 
modificar os cálculos e as estimativas do professor Mortara. Pelo que, somos forçados prazerosamente a 

reconhecer que, quanto a esse setor da vida nacional, tem havido por parte dos brasileiros um esforço 

verdadeiramente patriótico, muito embora corra pelas elites o conceito de que fazer e ter filhos não passa de um 

divertimento de gente pobre”. BERNARDES, Wladimir. Esforço Patriótico. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 

20 set. 1940, p. 3. 
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fusão, mesmo no melting pot dos Estados Unidos, cujo poder de assimilação 

é espantoso, é igual a zero. (Bloom-Wessel).430  

 

Castro Barreto baseava sua afirmação num estudo realizado pelas Escolas Secundárias 

do Distrito Federal que divulgara resultados similares aos do caso estadunidense. Embora o 

autor afirmasse não ser movido por qualquer preconceito contra os judeus – como, aliás, 

dissimuladamente faziam muitos dos que costumavam incursionar nesses termos no tema –, 

opunha-se àquilo que chamava de “intolerância sectária” desse grupo que, dizia, proibia a 

exogamia, criando “dentro de cada país em que vivem, núcleos étnicos estranhos, verdadeiros 

‘quistos raciais’, com extremada união” sendo portanto “os autores da intolerância racial da 

qual se queixam”.431 

Após esse longo parêntese, importante para entender o artigo de Fernando Mibielli – 

“Ainda a Imigração no Após-Guerra” – retomamos os comentários desse autor sobre ideias de 

Castro Barreto, ao tempo que discute aspectos do texto de Giorgio Mortara sobre a assimilação 

matrimonial. Dentre as conclusões de Mibielli sobre as premissas estabelecidas pelo sociólogo 

brasileiro, destacava que, finda a guerra e dadas as circunstâncias que enfrentariam o mundo a 

“um excesso de população faminta e desamparada a colocar” onde houvesse “espaço e 

condições melhores de vida”, o Brasil teria “fatalmente de abrir suas portas à imigração”.432 

Previa ainda que talvez fosse essa a mais importante contribuição do país após o conflito. Ao 

estender a mão aos “deserdados filhos da Europa”, o Brasil estaria assim “atendendo a um 

imperativo nacional, qual seja a solução dos problemas do seu povoamento e da falta de mão 

de obra [...]”.433  

                                                             
430 CASTRO BARRETO, mar. 1943, op. cit., p. 53-55.  
431 Idem. 
432 MIBIELLI DE CARVALHO, Fernando. Ainda a Imigração no Após Guerra. Revista de Imigração e 

Colonização, ano IV, n. 4, dez. 1943, p. 67-80, Rio de Janeiro, Conselho de Imigração e Colonização, p. 68. 
433 Idem. 
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Nesse sentido, além de concordar com Castro Barreto sobre a necessidade de que essa 

imigração fosse cientificamente orientada, Mibielli colocava como condição que a mesma fosse 

da “raça branca europeia” considerada por ele como “requisito essencial, tendo em vista o 

imigrante como elemento de composição racial no melting pot brasileiro” destinado a contribuir 

para o que chamou de “melhoria crescente da nossa etnia”.434 Para ele, porém, nem todos os 

pertencentes à “raça branca”, eram considerados adequados, sugerindo que entre eles se 

escolhesse “as populações que maiores afinidades têm com o nosso povo e que já provaram ser 

facilmente assimiláveis pela massa demográfica brasileira” ou seja, “italianos, portugueses e 

espanhóis”.435 

O autor assinala, nesse ponto, a classificação derivada do estudo de Mortara sobre a 

assimilação matrimonial, na qual o estatístico italiano concluía que os primeiros lugares eram 

ocupados pelo grupo latino, particularmente e pela ordem, os italianos, espanhóis e portugueses, 

ficando em último os japoneses e os oriundos da Europa Central e Oriental, além de outros 

grupos europeus como, húngaros e russos, encontrando-se em um nível de assimilação médio 

os sírios, alemães e austríacos. Contudo, na nota de rodapé que Mibielli inclui em referência ao 

texto de Mortara, acrescenta: 

 

Ao Prof. Mortara talvez escapasse a observação de que, muito provavelmente, 

entre os “nacionais de países da Europa central e oriental”, como dos “outros 

da Europa”, “húngaros”, “russos” e mesmo “alemães” e “austríacos”, se 

acham computados muitos judeus, que constituem talvez a maioria em alguns 

dos grupos acima citados. Essa impressão se robustece, dada a preferência dos 

judeus pelos grandes centros urbanos, em virtude de haverem sido utilizadas 

no estudo as estatísticas do Município de São Paulo (de 1920 a 1939). Sendo 

a etnia judaica sabidamente endogâmica, com um coeficiente de fusão 

baixíssima em todos os países, é provável não ser rigorosamente exata a 

conclusão tirada relativamente à integração daqueles grupos estrangeiros, pelo 

                                                             
434 Ibidem, p. 69. 
435 Idem. 
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casamento, no melting-pot nacional, por isso que a graduação observada 

sofreu, possivelmente, um desvio, em virtude daquele fator negativo. 436 

 

 Mibielli ignorava os fatores que incidem na assimilação, igualmente importantes no 

momento da escolha de um casal para unir-se em matrimônio. Entre eles, tal como havia sido 

demonstrado por Mortara em seu estudo, estavam questões de ordem cultural e moral, além do 

fator linguístico. Outra variável também apontada pelo italiano era o grande desequilíbrio entre 

os sexos na população estrangeira, ou seja, a população masculina de imigrantes era muito 

maior que a feminina, correspondendo a sete décimos a assimilação “pela união de homens 

estrangeiros com mulheres brasileiras”.437  O alerta de Mortara sobre a necessidade de que se 

olhasse para o indivíduo em vez de tomar-se o estudo por seu valor de face era, pois, 

desconsiderado, assim como o foram tantas outras questões em torno ao tema. Em sua ausência, 

prevaleceu no pós-guerra, um planejamento da imigração materializado em medidas 

governamentais que, mesmo findo o Estado Novo, apontavam na direção da concessão de 

facilidades somente para grupos nacionais que atendessem os requisitos do projeto de país 

desenhado desde 1930.438 

 

2.9. AINDA A QUESTÃO DOS CONTRATOS COM OS “SÚDITOS DO EIXO”. 

Conforme apontam vários documentos, desde o episódio de 1942, anteriormente tratado, 

quando o Tribunal de Contas contestou a contratação de Richard Lewinsohn pelo DASP, os 

questionamentos em torno ao seu contrato ressurgiram em diversas ocasiões. A questão, porém, 

vinculava-se então principalmente a disputas de poder entre instâncias governamentais, em 

                                                             
436 Ibidem, p. 70. 
437 MORTARA, Giorgio, mai. 1942, op. cit., p. 27. 
438 Várias foram as ações para atrair certos grupos nacionais, por exemplo os portugueses, que em 1944 receberam 

status especial com vistas à imigração para o Brasil. SEM VISTO Nem Passaporte. A Noite, Rio de Janeiro, 28 

set. 1944, p. 1-2.  
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particular entre o Tribunal de Contas e o DASP, então acusado de censurar as ações de vários 

órgãos administrativos.  

Um exemplo da continuidade da controvérsia aparece em reportagem veiculada na 

edição de 26 de junho de 1943 do Diário da Noite na qual se retraça o processo de 1942 ao 

tempo que se acrescentam novas alegações, indicando que o documento anexado ao processo 

original de contratação, assinado por Benedicto Silva, mostrava o contratado como sendo de 

nacionalidade alemã quando, na verdade, era polonês.  

A confusão não era totalmente sem fundamento já que Graudenz, cidade natal de 

Richard Lewinsohn, havia sido afetada pela partilha da Polônia operada em 1772 pela Prússia 

que “germanizou” aquele território originalmente polonês. Em janeiro de 1920, a 

implementação do Tratado de Versalhes devolvera a faixa territorial, que incluía Graudenz, à 

Polônia. Assim, em 1894, ano em que Lewinsohn nasceu, sua cidade natal pertencia à 

Alemanha. Em 1942, porém, enquanto ele foi contratado pelo DASP, a cidade fazia parte da 

Polônia. 

O Tribunal de Contas questionava a razão pela qual o Departamento, ao solicitar a 

revisão da decisão, não incluíra o documento e completava: “E o contratante – o DASP – tão 

rigoroso noutros casos, por sua vez, já tendo a prova de que o técnico era polonês, porque aceitar 

no processo um atestado equívoco.” Outra das reclamações era sobre a real necessidade de ter-

se contratado um técnico estrangeiro em vez de dar preferência a técnicos brasileiros. O 

argumento era de que “não constava que Richard Lewinsohn fizesse parte de qualquer Sindicato 

de Economistas do Brasil” e que existiam no país “elementos de valor, alguns até professores 

de nossas Faculdades de Ciências Econômicas e altos funcionários do Governo.439  

                                                             
439 EXPOSIÇÕES berrantes de pareceres agressivos. Diário da Noite, Rio de Janeiro, 26 jun. 1943, p. 3 e 4. 
Questionamento similar seria levantado em 1948, quando Lewinsohn foi enviado pelo governo Dutra ao Congresso 

Internacional de Contabilidade a realizar-se em Paris. Uma nota publicada em um periódico paulistano dizia: 

“Sindicato Contabilista São Paulo, solidário ponto vista classe, pede vênia manifestar Vossência sua surpresa pela 

indicação srs. Mario Bittencourt Sampaio e Richard Lewinsohn para representar Brasil Congresso Internacional 

de Contabilidade, em Paris. Ressaltamos serem elementos não habilitados legalmente para o exercício da profissão, 
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Em 1944, conforme publicado no Diário Oficial da União, o registro de renovação do 

contrato de Lewinsohn para o período de 1º de janeiro de 1944 a 31 de dezembro de 1945, 

assinado em 6 de janeiro pelo Presidente Getúlio Vargas,440 receberia mais um parecer contrário 

do Tribunal de Contas. Alegava-se ali que a recusa do registro do contrato devia-se ao fato de 

“não ter sido cumprida dentro do prazo regulamentar a diligência anteriormente ordenada”.441 

Esses vaivéns, entretanto, não impediram que Lewinsohn continuasse prestando seus serviços 

ao DASP como assessor financeiro. 

No caso de Giorgio Mortara, tanto a situação contratual quanto sua permanência e a de 

sua família nunca chegaram a ser contestadas. Onde sim o estatístico encontrou alguns 

obstáculos foi na concretização de seu processo de naturalização, cujo trâmite iniciara em 1942, 

junto com o de seus filhos, em meio à pressão pela a questão dos “súditos do Eixo”. O pedido, 

porém, havia sido feito somente três anos após a chegada ao país, prazo muito inferior aos dez 

anos estipulados por lei para dar entrada ao processo.  

Diferente de Richard Lewinsohn, sobre o qual os documentos disponíveis permitem ver 

somente o lado da “acusação” e não os detalhes ou os movimentos dos atores que defendiam 

sua permanência no DASP, no caso de Mortara, as manifestações favoráveis à sua integração 

como cidadão brasileiro começaram já em 16 de janeiro de 1942. Nessa data, a Comissão 

Censitária Nacional havia promulgado a Resolução 55, por meio da qual se formulou o voto 

para que o estatístico italiano fosse, conforme se lê, “definitivamente integrado como, de fato, 

já se acha, na comunidade brasileira, por afinidades de espírito e de coração”.442 Na sequência 

                                                             
e a ela completamente estranhos. Confiamos elevado espírito Vossência, manifestado tantas vezes, e pedimos 

reconsidere indicação feita, apontando entre tantos legítimos valores integrantes classe contabilistas brasileiros, 

representantes à altura tão importante missão”. CONGRESSO Internacional de Contabilidade. Correio Paulistano, 

São Paulo, 14 mai. 1948, p. 6. 
440 BRASIL. Serviço de Administração. Seção do Pessoal. Renovação de Contratados. Diário Oficial da União, 

Rio de Janeiro, 15 jan. 1944, p. 763. 
441 BRASIL. Ofício no. 1.387 de 27.01.1944, sobre o termo de renovação de contrato de Richard Lewinsohn, p. 

8213. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 9 mai.1944, p. 8.213. 
442 CARTA de Giorgio Mortara ao Juiz de Direito da Vara Cível solicitando a naturalização brasileira. Rio de 

Janeiro, 11 jun. 1942. Giorgio Mortara. Processo de Naturalização 002950_12fev1943_0007/8. Giorgio Mortara. 

Arquivo Nacional, RJ/Arqshoah-USP. 
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desse fragmento, citado por Mortara na carta que endereçou em 11 de junho de 1942 ao Juiz da 

Vara Cível a quem solicitava a naturalização, o estatístico italiano, em terceira pessoa, 

acrescentou: 

 

A perfeita coincidência deste voto com o desejo do requerente de afirmar e 

consagrar, publicamente, pela aquisição da nacionalidade brasileira, a sua 

dedicação a esta pátria de adoção – que lhe consentiu restaurar a honra 

ofendida de seu nome e abrir vias decorosas ao futuro de seus filhos – venceu 

o sentimento de modéstia que lhe aconselhara adiar o requerimento da 

naturalização, para poder, com a prossecução do seu trabalho, acumular 

ulteriores testemunhos dessa dedicação. E é sobretudo o referido voto que o 

anima a apresentar desde já este requerimento, embora ainda não tenha 

decorrido o prazo normal de dez anos de residência contínua no território 

nacional, exigido pelo art. 10º do Decreto-lei no. 389, de 25 de abril de 

1938.443 

 

 A naturalização, porém, como veremos, viria somente nos estertores do Estado Novo. 

 

2.10. RICHARD LEWINSOHN E AS EXPECTATIVAS PARA A ECONOMIA DO PÓS-SEGUNDA GUERRA 

Dentre os muitos temas que preocupavam os atores envolvidos no desenho de políticas 

para o pós-guerra, as questões econômicas e as saídas para a crise ocupavam várias páginas nos 

jornais de grande circulação e nas revistas especializadas. Nesse ambiente, Richard Lewinsohn 

era frequentemente chamado não somente a esclarecer o momento, mas também a dizer o que 

dele se podia esperar. O economista, porém, contrário às profecias – tema, aliás, que trataria, 

na década seguinte, em A Revelação do Futuro: de Babilônia a Wall Street444 – preferia 

demonstrar o que a conjuntura oferecia. 

                                                             
443 Idem. 
444 LEWINSOHN, Richard. A Revelação do Futuro: de Babilônia a Wall Street. Lisboa: Edição Livros do Brasil 

[s/a.]. Embora não tenhamos o ano de publicação dessa edição, em coluna d’A Tribuna (SP) publicada em 18 de 

março de 1962, o jornalista português Julião Quintinha comenta o “muito recente” lançamento dessa obra. 

QUINTINHA, Julião. “Obras” de Cláudio Manoel da Costa e outros livros. A Tribuna, São Paulo, 18 mar. 1962. 
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Um dos panoramas que ele traçou sobre a possível configuração do cenário econômico 

brasileiro a resultar do conflito bélico foi publicada na Revista Ciência Política, em 22 de agosto 

de 1943, em edição extraordinária dedicada ao tema “O Brasil na Guerra”. O autor inaugura o 

texto exatamente com a pergunta que inquietava especialistas e parte do público em geral: “Que 

será a economia mundial do após-guerra?”. Ali abria uma fresta para conhecermos a sua própria 

visão sobre a disciplina econômica, definida por ele não como fatalidade, mas como ação 

permanente. Embora não pudesse dizer o mesmo da natureza, infinita, “o domínio da atividade 

humana é virtualmente ilimitado”,445 e a evolução da técnica, ao longo da história, demonstrava 

a veracidade dessa asserção.  

Lewinsohn ressaltava, no entanto, que a Segunda Guerra – ainda em curso quando 

escrevia essa análise –, diferente de outros conflitos bélicos, não havia até então conduzido a 

“nenhuma inovação perturbadora comparável à máquina a vapor ou ao motor elétrico, ao 

aeroplano ou à utilização das ondas hertzianas”.446 O impacto que ele via como “mais incisivo”, 

estava ocorrendo muito mais “no domínio das matérias primas do que nas indústrias de 

transformação” com o enorme crescimento no “emprego de matérias plásticas, de petróleo 

sintético, de borracha sintética, de têxteis artificiais”.447  

Para os países novos ou em desenvolvimento, afirmava, as soluções deveriam, portanto, 

incluir decisões focadas em questões técnicas de produção e transporte, em termos de binômios 

como “metais pesados ou metais leves, petróleo ou carvão, ferrovia ou rodovia, aviação ou 

navegação”.448 A resposta a essas interrogações, contudo, segundo o economista, não seria 

aplicada uniformemente através de planos universais mas sim decididas “pelos governos 

                                                             
O livro foi originalmente publicado em alemão em 1958 com o título Die Enthüllung der Zukunft. Prophetie - 

Prognose - Planung von Babylon bis Wall Street, pela Rowohlt Verlag, Hamburgo. 
445 LEWINSOHN, Richard, A Economia do Após Guerra. Ciência Política. Revista Mensal de Estudos Brasileiros. 

O Brasil na Guerra. Edição Extraordinária, ano III. n. 31, 22 ago. 1943, pp. 150-156, Rio de Janeiro, p. 150. 
446 Idem. 
447 Idem. 
448 Idem. 
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nacionais e pelas autoridades locais” e “resolvidas pelo espírito empreendedor dos 

particulares”.449  

Fazia-se necessário, contudo, que fossem estabelecidos ao menos “certos princípios 

universalmente aprovados” que dessem “aos esforços coletivos e individuais um fundamento 

mais seguro” e que garantissem “os interesses comuns dos povos”.450 Para isso, recorre a um 

dos documentos que havia fixado esses princípios, a Carta do Atlântico, firmada em agosto de 

1941 por Franklin D. Roosevelt e Winston Churchill. Seus pontos 4º e o 5º – dos oito que a 

compunham – tratavam diretamente da organização econômica. 

Transcritos em inglês no artigo, o quarto ponto tratava do acesso, a todos os Estados, 

“em igualdade de condições, ao comércio e às matérias-primas do mundo necessárias à sua 

prosperidade econômica”.451 Já o quinto ponto apontava para “a mais plena colaboração entre 

todas as nações no domínio econômico, com o objetivo de garantir a todos melhores normas 

laborais, o progresso econômico e a segurança social”.452 Essas máximas foram sendo 

reafirmadas, no período subsequente, em discursos e declarações que podiam ser resumidas, 

segundo o autor, em três grandes ideias: 

 

1º. As trocas comerciais internacionais são necessárias para o bem-estar 

material e para a pacificação do mundo, porque a autarquia leva à ruína e à 

guerra; 

 

2º. A produção não deverá ser artificialmente restringida, mas todas as fontes 

naturais e todas as capacidades técnicas deverão ser utilizadas para elevar o 

padrão de vida dos povos; 

 

                                                             
449 Ibidem, p. 151. 
450 Idem. 
451 Idem. 
452 Idem. 
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3º. Na economia internacional, como na economia nacional, o ponto de vista 

social deve ser o critério supremo, o interesse público deve ter preferência 

sobre o interesse particular.453  

   

 O caráter impregnado de progressismo desses princípios foi observado por Richard 

Lewinsohn destacando no primeiro deles a proximidade com “Os Quatorze Pontos” do 

presidente estadunidense Woodrow Wilson, pronunciados em discurso ao Congresso em 8 de 

janeiro de 1918 e utilizados como ponto de partida para as negociações de paz do pós-Primeira 

Guerra.454 Dentre eles, o economista chamava a atenção para o terceiro ponto proposto por 

Wilson: “A eliminação, na medida do possível, de todas as barreiras econômicas e o 

estabelecimento de uma igualdade de condições de comércio entre todas as nações que 

consintam na Paz e se associem para a sua manutenção”.455  

Como apontava ainda, mesmo que, tanto na I Conferência Econômica Mundial – 

realizada em maio de 1927, em Gênova –, quanto na Conferência de Matérias Primas – que 

teve lugar na mesma cidade dez anos mais tarde – tivessem sido tomadas resoluções favoráveis 

ao livre comércio, essas iniciativas tiveram alcance muito restrito devido a diversos obstáculos. 

Entre eles, o surgimento de regimes totalitários na Europa. Recorrendo aos números, lembrava: 

“[e]nquanto que, antes da primeira guerra mundial, um grande número de países podia exportar 

15-25% de sua produção, às vésperas da segunda guerra mundial eram bem raros os países cujas 

exportações representavam mais de 10% da produção nacional”.456 Daí extraía a observação 

que oferecera à audiência do Instituto de Ciência Política, ainda em 1942 – aqui tratada 

anteriormente – quanto à excepcionalidade do caso brasileiro, uma vez que, “nos últimos anos 

                                                             
453 Idem. 
454 EUA. Our Documents. President’s Wilson’s 14 Points (1918). Disponível em: 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=62#. Acesso em: 3 jan. 2022. 
455 LEWINSOHN, Richard, 22 ago. 1943, op. cit., p. 152. 
456 Idem. 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=62
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antes da guerra, suas exportações, bem como suas importações, representavam um quinto da 

sua produção total”.457 

 No entanto, Lewinsohn se perguntava se era possível esperar que, depois da Segunda 

Guerra, o comércio internacional retornasse aos níveis anteriores a 1929. A resposta era 

negativa, dado que o livre-intercâmbio não seria conciliável com o que chamou de “o espírito 

da Carta do Atlântico”458 e obrigaria aqueles que ainda estivessem iniciando seu processo de 

industrialização a se protegerem da concorrência. Entretanto, acreditava que entre os dois 

exageros – o livre-cambismo e o protecionismo anterior à Segunda Guerra – havia um vasto 

campo de ação para as reformas, elemento que coloca o autor em uma posição moderada em 

relação às ideias que animaram o debate econômico dos anos subsequentes no Brasil em torno 

ao planejamento. 

Retomando o elenco das medidas que, segundo escreveu no artigo em questão, deveriam 

ser postas em prática no pós-guerra, considerava que seria sensato incluir propostas que 

libertassem os países daquilo que chamou “o pesadelo da economia internacional”, ou seja, o 

problema das trocas por meio da proteção da moeda nacional. Para tratar do tema, trouxe à tona 

a visão de dois economistas, o estadunidense Harry D. White e o britânico John Maynard 

Keynes, justamente aqueles que no ano seguinte à publicação do artigo ora analisado – 1944 – 

seriam figuras principais de uma das mais importantes reuniões internacionais em torno ao 

tema, a Conferência de Bretton Woods.  

A atualidade de Lewinsohn em relação às ideias em circulação no mundo naquele 

momento é marcante e, ainda no texto da Ciência Política expunha os planos monetários 

propostos por White e Keynes, segundo aponta, assemelhados tanto pelos objetivos quanto 

pelos processos, já que ambos sugeriam a criação de um clearing internacional e uma nova 

                                                             
457 Idem. 
458 Ibidem, p. 153. 
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moeda – a unitas no plano de White, e o bancor no plano de Keynes.459 Para Lewinsohn, embora 

as propostas ainda não tivessem caráter oficial, haviam sido elaboradas por iniciativa dos 

governos estadunidense e britânico, o que demonstrava o interesse em que a economia 

internacional do pós-guerra tivesse uma estrutura mais sólida e instrumentos mais eficazes. 

 Voltando aos três grandes princípios enumerados por Lewinsohn, o segundo tópico era 

a plena utilização da capacidade de produção, princípio que, principalmente após a crise de 

1929 havia originado a crença de que a distribuição e o consumo não poderiam ser adaptados 

às possibilidades da produção. Assim, em lugar de restrições, impunha-se a expansão da 

produção acrescentando aos objetivos da economia de após guerra, além da máxima produção 

e máximo consumo, o máximo de trabalho para todos.  

Sabendo-se, no entanto, que a economia mundial, mesmo findo o conflito, não estaria 

imune às flutuações da conjuntura econômica e que tampouco crises e depressões seriam 

evitadas, restava saber como pôr em prática a referida expansão que certamente demandaria 

reforços suplementares. A crise resultante do crash de 1929, embora não tivesse sido explicada 

de maneira unânime nem tivesse levado a encontrar métodos para evitar eventos semelhantes, 

havia atraído a atenção para dois fatos que, segundo Lewinsohn, estariam presentes na 

economia do pós-guerra: “a necessidade de um controle do crédito, para evitar uma expansão 

financeira especulativa não correspondente à expansão da produção e do comércio; e a 

necessidade de poderosas ações governamentais, desde os primeiros sintomas de depressão”.460 

Quanto a esse aspecto, o autor reforçava algo com o qual muitos economistas concordariam ao 

longo dos anos: “o papel do Estado na futura organização da economia não se limitará aos 

períodos de crise. Ele será permanente”.461  

                                                             
459 Para um histórico dos dois planos, lançados em 7 de abril de 1943: DE VEGH, I. The International Clearing 

Union. The American Economic Review, vol. 33, no. 3, 1943, pp. 534–556. JSTOR. Disponível em: 

www.jstor.org/stable/1812989. Acesso em: 3 jan. 2022.  
460 LEWINSOHN, Richard. 22 ago. 1943, op. cit., p. 155. 
461 Idem. 

http://www.jstor.org/stable/1812989
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Para tratar da terceira e última dentre as possíveis tendências para a economia do pós-

guerra, recorreu, como já havia feito em outras ocasiões, a um discurso de Getúlio Vargas 

pronunciado na Bolívia em 27 de junho de 1943. Dele destacou o seguinte fragmento: “[O] 

desenvolvimento econômico não deve ser tido como preocupação principal dos governos, se 

não estiver subordinado a uma finalidade social”.  Nessas duas últimas palavras, “finalidade 

social”, repousava, segundo Lewinsohn, outra importante tendência para o período, já realidade 

em muitos países, naquele momento, como demonstravam os exemplos do Plano Delano nos 

Estados Unidos, do programa de política social do Canadá, e, principalmente, do Plano 

Beveridge, na Inglaterra, sobre o qual acrescentava: 

 

A ideia audaciosa e fascinante de segurar todos os homens, desde o 

nascimento até a morte, contra os riscos e perigos da vida física e social, foi 

submetida, no plano Beveridge, a um exame técnico dos mais rigorosos. 

Resultado: a execução do projeto seria cara, muito cara; absorveria 

aproximadamente 15% da renda nacional inglesa. Para um país afortunado, 

porém, habituado a pesadas cargas sociais, o plano seria realizável.462 

 

 Pensando, porém, na implementação de um empreendimento social do gênero no Brasil, 

Lewinsohn evocou as propostas resultantes da Conferência de Alimentação de Hot Springs,463 

que via como um grande passo na assistência aos países europeus e asiáticos e que, acreditava, 

seria completado no pós-guerra por uma verdadeira “cruzada contra a fome e a miséria”.464  

 

                                                             
462 Idem. 
463 A Conferência de Alimentação de Hot Springs foi realizada entre 18 de maio e 3 de junho de 1943 no Hotel 

Homestead, na cidade de Hot Springs, Virgínia, EUA, onde representantes de 44 nações, entre elas o Brasil, 

assinaram a Ata Final. O evento foi uma das etapas fundacionais que culminou na fundação da Food and 
Agriculture Organization [Organização para a Alimentação e Agricultura] (FAO), formalmente instituída na 

Conferência de Chateau Frontenac, no Quebec, Canadá, que teve lugar entre 16 de outubro e 1º de novembro de 

1945. FAO. The Founding of FAO. Disponível em: http://www.fao.org/3/p4228e/P4228E04.htm. Acesso em: 3 

jan. 2022. 
464 LEWINSOHN, Richard. 22 ago. 1943, op. cit., p. 155. 

http://www.fao.org/3/p4228e/P4228E04.htm
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2.11. LEWINSOHN E MORTARA PASSANDO O BRASIL A NÚMEROS 

 Um elemento fundamental para qualquer ação social que se quisesse implementar no 

futuro posterior à guerra, no entanto, passava pela necessidade inexorável de determinar um 

dado que, como ocorria com outros índices, o Brasil desconhecia até então: a renda nacional. 

Como distribuir sem conhecer-se o que se tem? Essa era uma preocupação constante dos 

técnicos brasileiros, já que a carência dificultava seriamente as tarefas de organização ou 

planejamento econômico. 

 Richard Lewinsohn não se limitaria a detectar a falta. Tal como reconhecem 

economistas do calibre de Celso Furtado465 e Julian Chacel466, o alemão foi o primeiro a 

desenhar uma proposta para o cálculo da renda nacional brasileira. Embora rudimentar, devido 

às poucas informações disponíveis, sua metodologia ao menos proporcionou elementos para o 

cálculo que somente seriam aprimorados anos mais tarde, notadamente após a implantação, em 

1947, do Núcleo de Economia da Fundação Getúlio Vargas.  

E foi mais uma vez a Revista do Serviço Público o palco utilizado por Lewinsohn para, 

em fevereiro de 1943, publicar sua aproximação ao tema. No artigo intitulado, precisamente, 

“Renda Nacional”, elencava, por um lado, as diferentes abordagens de um conceito que variava 

na aplicação de país para país; por outro, descrevia suas características intrínsecas, tais como o 

fato de não se tratar de uma grandeza fixa, variando de ano a ano em todos os países, 

independente da estrutura econômica ou do período, fosse ele normal ou extraordinário, como 

era o caso no momento em que escrevia.  

Sua regularidade periódica, no entanto, permitia, segundo o economista, “fazer dela uma 

ideia aproximada desde que se conheça a cadência de seu movimento para uma série de 

                                                             
465 FURTADO, C. M. A Fantasia Organizada. 4ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 47. 
466 CHACEL, Julian M. Depoimento, 2011. Apud. SCALERCIO, M.; ALMEIDA, R., Gudin. Cem Anos de 

Modernização do Estado Brasileiro. Trilogia de 100 Anos da Integração da Economia Brasileira. Rio de Janeiro: 

FGV/Insight, 2017, p. 92. 
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anos”.467 E dado que as finanças públicas têm como base a renda nacional, sua utilidade é 

evidente pois, uma das consequências mais imediatas do desconhecimento de seu montante e 

composição reside na extrema dificuldade em determinar-se os limites e a possibilidade de 

expansão da tributação, principalmente em se tratando de um sistema tributário que se orientava 

cada vez mais para os impostos diretos. Pareceria, portanto, dizia, “algo paradoxal tirar grande 

parte das receitas fiscais dum objeto cujas dimensões se ignora, isto é, a renda da população”.468 

Além disso, a circunstância tornava também frágeis todas as reflexões e disposições anti-

inflacionistas; conhecer as disponibilidades da população era tão necessário como controlar a 

moeda em circulação.  

Contudo, mesmo que não existissem esses dois importantes objetivos, havia ainda um 

terceiro ao qual o economista alemão atribuía grande importância, vinculada a um aspecto 

essencial da vida nacional traduzido na pergunta: “Quanto rendem nossos esforços?”.469 Para 

Lewinsohn, a resposta era tão importante quanto saber “quantos somos”, lema do Censo de 

1940. 

 No Brasil, embora os dados não fossem completos – na verdade, não o eram completos 

em parte alguma, observava – as estatísticas disponíveis eram particularmente instrutivas. 

Assim, mesmo para as estimativas de renda direta recebida, o autor enxergava amplas 

possibilidades para a avaliação por meio, por exemplo, do imposto de renda, que abrangia uma 

parte importante da renda nacional. Outra fonte seriam os registros “da subscrição compulsória 

das Obrigações de Guerra por parte dos assalariados não contribuintes” – para remunerações 

acima de 250,00 cruzeiros mensais – sendo as demais, dizia, “fáceis de avaliar, na base das 

                                                             
467 LEWINSOHN, Richard. A Renda Nacional. Revista do Serviço Público, v. 1, n. 2, pp. 33-37, fev. 1943, Rio 

de Janeiro, DASP, p. 33. 
468 Idem. 
469 Idem. 
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inscrições nos Institutos de Seguro Social, dos salários mínimos e das estatísticas de salários 

existentes”.470 

Mas faltavam ainda, nesse cálculo, os comerciantes e os agricultores. Para isso, 

Lewinsohn remetia aos estudos feitos pelo Banco do Brasil para o período 1930-1938 em 

algarismos de produção e importação de mercadorias. No período seguinte, 1939-1941, essa 

instituição utilizara para tal fim a arrecadação de vendas mercantis sobre as quais se considerava 

uma tributação média de três vezes durante a circulação. Chegava-se assim a um número que, 

conforme expõe, embora não representasse o total da renda consumida constituía um elemento 

importante, mesmo que fosse necessário acrescentar-lhe outros dois, como os bens de consumo 

que não passam pelo mercado – por exemplo, os produtos agrícolas consumidos pelos próprios 

produtores – e os serviços pagos, ou seja, a parte do consumo fora da compra de mercadorias. 

Havia também os serviços culturais e outros fornecidos pelo governo, todos eles elementos que 

requeriam diversos ajustes para o cálculo mas que, mesmo longe de plenos, como reconhecia, 

indicavam um caminho: 

 

A elaboração de um esquema completo e preciso é contudo uma das condições 

essenciais da avaliação. O esquema deve ser durável, pois qualquer mudança 

do método é muito incômoda e torna as comparações impossíveis. A 

estimativa da renda nacional exige pois um grande trabalho. Mas é um 

trabalho que vale a pena se fazer.471 

 

Anos mais tarde, Celso Furtado faria referência à maneira pela qual Lewinsohn 

abordava os cálculos econômicos: “Não recuava diante de extrapolações audaciosas, 

convencido de que as margens de erro em economia sempre seriam grandes”.472 

                                                             
470 Idem, p. 36. 
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472 FURTADO, Celso, op. cit., 1985, p. 47. 
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A determinação do panorama econômico do Brasil também foi tema de estudo para 

Giorgio Mortara que, no ano anterior, 1942, publicara na Revista do Serviço Público um artigo 

no qual analisava “A Pressão Tributária no Brasil Medida com o Auxílio dos Resultados Provisórios 

do Censo Demográfico de 1940”.473 Nessa análise, utilizou dois estudos: o primeiro deles, “O 

Balanço Geral do Exercício de 1940”, dirigido por M. Marques de Oliveira e publicado pela 

Contadoria geral da República; o segundo, “Orçamentos por Estados e Municípios para 1940”, 

de Valentim F. Bouças, publicado pela Secretaria do Conselho Técnico de Economia e 

Finanças. A eles, Mortara somou os resultados provisórios do Censo Demográfico de 1940 que 

indicavam a população de cada unidade política em 1940. Dessa maneira, tornara-se possível, 

dizia, “a determinação do ônus tributário médio por habitante em cada Unidade política ou 

Região Geográfica”. 474  

Outro dos trabalhos de Mortara voltados a incorporar novas formas de cálculo que 

permitissem melhor conhecer a realidade econômica brasileira foi o que introduziu os chamados 

“números-índice”, importante instrumento utilizado para comparar variáveis econômicas entre 

si e verificar mudanças ocorridas em diferentes períodos ou lugares. O estatístico Otávio 

Alexander de Morais, do Gabinete Técnico do Serviço Nacional de Recenseamento, publicaria 

no último número de 1943 da Revista Brasileira de Estatística um artigo em que reconhecia a 

contribuição de Mortara nesse sentido: 

 

Os “números índices simples” têm sido usados corretamente por todos os 

órgãos elaboradores de estatísticas no Brasil, como recurso expositivo 

destinado a facilitar a apreciação das séries cronológicas, consideradas em 

qualquer ordem de fatos. 

 

                                                             
473 MORTARA, Giorgio. A Pressão Tributária no Brasil Medida com o Auxílio dos Resultados Provisórios do 

Censo Demográfico de 1940. Revista do Serviço Público, v. 1, n. 3, pp. 14-21, fev. 1942, Rio de Janeiro, DASP, 

p. 14. 
474 Idem. 
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Até recentemente, entretanto, não houvera maiores preocupações no sentido 

de lhes adaptar à duração efetiva dos períodos de acumulação, cuidado cuja 

importância, do ponto de vista da correção dos “números índices” 

elementares, já ficou assinalada. Só em 1941 foram executadas as primeiras 

aplicações no gênero pelo Serviço de Estatística Econômica e Financeira do 

Ministério da Fazenda, em consequência de orientação sugerida pelo 

Professor Giorgio Mortara, a propósito de elaborações então iniciadas naquele 

órgão estatístico.475 

 

No mesmo número dessa revista, o próprio Mortara publicou um artigo intitulado 

“Estatísticas Necessárias ao Estudo e Orientação da Economia Brasileira”. Ali destacava que 

as estatísticas econômicas, em grande parte dos países, não haviam sido organizadas com o 

objetivo de servir como instrumentos da política econômica geral ou da ciência econômica 

aplicada. Essa falta de coordenação, deixava ao descoberto vastos domínios, já outros 

interferiam, duplicando-se e triplicando-se. Por outro lado, observava, ao não serem 

“uniformizadas nos esquemas e nos métodos por um único órgão, aplicam critérios, 

nomenclaturas, processos diversos, à observação de objetos análogos, e até do mesmo 

objeto”.476 Finalmente, a falta de homogeneidade na construção dificultava que as mesmas 

pudessem ser reunidas em um único quadro geral a partir dos quadros parciais. 

Esses problemas, prosseguia, eram encontrados inclusive em setores particulares, 

citando como uma das poucas exceções o caso do Instituto do Açúcar e do Álcool, exemplo 

“do que se deve fazer em cada setor particular do mercado” para que a estatística “não seja 

apenas a fotografia descorada de alguns aspectos” distantes no tempo, mas “a viva, integral e 

palpitante visão cinematográfica dos últimos desenvolvimentos desse setor em direta conexão 

com os menos recentes”.477  

                                                             
475 ALEXANDER DE MORAIS, Otávio. “Números-Índices”, suas Aplicações na Estatística Brasileira e Sugestões 

Atinentes à sua Padronização Continental. Revista Brasileira de Estatística, ano IV, n. 16, out.-dez., 1943, pp. 

646-652, Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), p. 646. 
476 Idem. 
477 Ibidem, p. 654. 
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O autor via, entretanto, que em alguns ramos onde o mercado se mantinha absoluta ou 

relativamente livre, sem intervenções do Estado para sua organização, faltavam as condições 

propícias para uma organização estatística sistemática e duradoura. Exemplo disso eram os 

setores do arroz, feijão e mandioca, vitais para o brasileiro.  Desses, apenas se conheciam muito 

aproximadamente as quantidades produzidas anualmente nas diversas Unidades da Federação.  

As lacunas quanto a esse quesito, previa Mortara, seriam sanadas após a apuração do Censo 

Agrícola de 1940, advertindo, porém, que, “mesmo na hipótese otimista de que esta retificação 

forneça dados da produção próximos da realidade, quanto ficará ainda ignorado das sucessivas 

fases do ciclo desses produtos: circulação, distribuição e consumo!”. 478 O problema era ainda 

maior na indústria já que, pelas suas características, um limitado número de matérias primas é 

transformado numa ilimitada multiplicidade de produtos finais.  

Foi precisamente esse o trabalho enviado por Mortara ao evento que durante todo o mês 

de dezembro de 1943 atrairia a atenção dos mais diversos setores da sociedade: o I Congresso 

Brasileiro de Economia. Ali, representantes das classes produtoras, técnicos do governo e 

acadêmicos estariam reunidos para discutir, de maneira ampla e entusiasmada, as linhas que 

orientariam as políticas a serem implementadas nos anos seguintes. No conclave foram também 

plantadas as sementes de debates que, poderíamos dizer, até hoje reverberam.  

 

2.12. MORTARA E LEWINSOHN NO I CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA 

A iniciativa para a realização de um Congresso de Economia partiu da Associação 

Comercial do Rio de Janeiro. Visava-se, por meio de um conclave de grande magnitude, discutir 

problemas concretos relacionados à política econômica do país em meio às incertezas de um 

mundo ainda em guerra e que ainda desconhecia o montante dos sacrifícios a serem feitos para 

enfrentar o horizonte pós-conflito.  

                                                             
478 Ibidem, p. 654-655. 
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A proposta foi lançada em 16 de julho de 1943, em evento realizado no Automóvel 

Clube de São Paulo, no qual João Daudt d’Oliveira, presidente da Associação Comercial do 

Rio de Janeiro e da Federação das Associações Comerciais do Brasil contemplou o panorama 

do país como sendo grave, pelo “despreparo técnico, dificuldade de transportes, falta de 

combustíveis líquidos, ausência de grande número de matérias primas, organização industrial 

incipiente, inflação monetária e de crédito”. 479 Por outro lado, considerava as ações do governo 

demoradas e carentes de unidade, provocando “uma situação de intranquilidade entre as classes 

produtoras, gerando desconfianças e retraimentos”.480 

 Uma das medidas que causava apreensão para o setor produtivo era o controle de preços 

promulgado pela Coordenação da Mobilização Econômica481 que, segundo Daudt, havia criado 

“no seio das classes produtores um ambiente de inquietação, de quase pânico”, obrigando a 

Associação Comercial a enviar ao governo sugestões de modo a evitar que “providências bem 

intencionadas, mas por vezes mal orientadas”, pusessem em risco os interesses do futuro, “em 

troca de vantagens momentâneas”.482   

O controle de preços também estava na pauta de análise de Richard Lewinsohn que, na 

última edição de 1943 da Revista do Serviço Público, trouxe o artigo “Teoria da Fixação de 

Preços”.483 Ali, tal como havia feito em outros dois estudos anteriores relacionados ao tema – 

                                                             
479 NÃO é possível improvisar, na hora undécima, os quadros sociais e políticos que regerão os povos depois da 
guerra. O Jornal, Rio de Janeiro, 17 jul. 1943, p. 10. 
480 Idem. 
481 Em setembro de 1942 a economia do país passara a ser controlada por esse órgão que tinha entre as tarefas 

estimular a produção agrícola e industrial, garantir o abastecimento do mercado interno, implementar o 

tabelamento dos preços de produtos alimentícios essenciais, melhorar o sistema de transportes e combater a 

inflação.  
482 Idem. 
483 Além desse, os temas tratados por Richard Lewinsohn ao longo de 1942 e 1943 na Revista do Serviço Público 

incluem muitas das questões que preocupavam governo e representantes dos setores produtivos durante os anos 

de engajamento do Brasil na guerra. Já nos títulos fica demonstrado o amplo leque de temas: A Administração dos 

Preços (v. 1, n. 1, jan. 1942, pp. 23-27); O Racionamento (v.1, n.2, fev. 1942, pp. 31-35); O Sistema de Cartões 

de Racionamento (v.1, n. 3, mar. 1942, pp. 9-13); A Nova Organização Econômica dos Estados Unidos (v.2, n. 1, 
abr. 1942, pp. 9-16); O Estado como Comprador (v.2, n.2, mai. 1942, pp. 5-10); Administração contra a Inflação 

(v.2, n.3, jun. 1942, pp. 9-13); O Pessoal na Economia de Guerra (v. 3, n. 1, jul.1942, pp. 24-29); Finanças de 

Guerra (v.3, n.2, set. 1942, pp. 9-13); Impostos e Empréstimos de Guerra (v. 4, n. 1, out. 1942, pp. 13-17); Teoria 

dos Empréstimos Compulsórios (v.4, n.2, nov. 1942, pp. 5-10); A Lei de Pareto (v.1, n.1, jan. 1943, pp. 5-9); A 

Renda Nacional (v.1, n. 2, fev. 1943, pp. 33-37); A Capacidade Tributária (v.1, n.3, mar. 1943, pp. 10-15); O Poder 
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“O Racionamento” e “O Sistema de Cartões de Racionamento”484 – aprofundou a análise sobre 

a complexidade daquele que considerava ser “um problema dos mais árduos para a 

Administração Pública: o aprovisionamento regular da população civil em artigos de primeira 

necessidade”.485 Em épocas de paz, demonstrava, isso não constituiria em si um problema já 

que os mecanismos de produção funcionavam de maneira perfeita, sem intervenção do Estado. 

Porém, os tempos eram outros e “o admirável mecanismo criado pelo comércio privado em 

parte alguma resistiu às perturbações dos transportes e ao sobrecarregamento do consumo pelas 

necessidades da guerra”.486  

Assim, dado o desequilíbrio no abastecimento causado pelo conflito, embora se 

perguntasse: “o que teria acontecido se se tivesse deixado a formação dos preços livre de 

qualquer intervenção do Estado, em uma situação excepcional em que a procura excede 

constante e consideravelmente a oferta?”.487 Solucionar esses problemas não era de maneira 

alguma simples e a implementação de medidas, por método de tentativa e erro, poderia acabar 

criando desequilíbrios ainda maiores, principalmente para os setores mais pobres da população. 

Isso havia sido inclusive reconhecido pelo ministro João Alberto Lins de Barros (1897-1955), 

então encarregado da Coordenação da Mobilização Econômica que, segundo Daudt, teria 

afirmado:  

 

Até agora a política de preços que temos seguido é uma política empírica. 

Começamos por onde todas as outras nações começaram. Não tenho 

constrangimento em declarar isto: tabelamento é uma ideia simplória que 

ocorre ao primeiro que examina as questões de preço. Porém, nada mais 

                                                             
Aquisitivo (v.2, n.1, abr. 1943, pp. 5-9); O Estado como Criador de Trabalho (v.2, n.3, jun. 1943, pp. 13-17); Obras 

Públicas de Emergência (v.3, n.1, jul. 1943, pp. 15-19); O Selo Postal. Um Princípio de Organização (v.3, n.3, set. 

1943, pp. 8-12); A Influência dos Preços sobre as Receitas Públicas (v.4, n. 1, out. 1943, pp. 5-9); Teoria da 

Fixação dos Preços (v.4, n.3, dez. 1943, pp. 17-22). 
484 Reproduzidos na Revista do Serviço Público em fevereiro e março de 1942, respectivamente. 
485 LEWINSOHN, Richard. Teoria da Fixação dos Preços. Revista do Serviço Público, v.4, n.3, pp. 17-22, dez. 

1943, Rio de Janeiro, DASP, p. 17. 
486 Idem. 
487 Idem. 
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ineficiente do que um tabelamento. Se a mercadoria oferecida não é suficiente 

para a demanda, dá-se fatalmente um aumento de preço, ou, então, no caso do 

tabelamento, forma-se o mercado negro. O consumidor alia-se ao vendedor 

numa transação direta, burlando os órgãos de fiscalização. Este mal não pode 

ser combatido com medidas policiais. Existirá sempre que a providência do 

tabelamento também exista. Para se chegar a uma situação equilibrada só há 

dois meios: incrementar a produção a ponto de satisfazer a procura, ou instituir 

o racionamento.488 

 

 Lewinsohn teria concordado com o ministro já que, no artigo em que tratou da fixação 

de preços, alertava que tal política de controle não era suficiente podendo, inclusive, 

transformar-se em medida antissocial e antieconômica já que “não se pode racionar uma 

mercadoria unicamente pela fixação dos preços máximos”.489 Fazendo um paralelo com a 

experiência internacional, mostrava ainda como, em toda parte, a limitação dos preços conduzia 

ao racionamento direto, tanto por meio de cartões ou de outros métodos, algo que chamou de 

“equalização da distribuição”. Uma medida sem a outra, porém, levaria a uma distribuição ainda 

mais desigual. O racionamento, por outro lado, além de incômodo para os consumidores, tinha 

repercussões econômicas, principalmente monetárias e com consequências inflacionárias. 

 Ao tratar das políticas de subsídios – também vistas pelo autor como perniciosas – 

deteve-se na análise do método que seria posteriormente aplicado no Brasil e que consistia em 

fazer com que alguns produtos, por meio de convênios entre o governo federal e a indústria, 

fossem oferecidos com qualidade média, mas a preços reduzidos. Dessa maneira, o preço de 

mercado não seria substituído por um preço forçado, mas por um “preço social”.490 

 As ideias eram muitas e os desafios, inúmeros. Todos eles, de uma forma ou outra, 

preocupavam os atores envolvidos na implementação das políticas econômicas naquele 

                                                             
488 LINS DE BARROS, João Alberto, cf. João Daudt de Oliveira, In, NÃO é possível improvisar, na hora 

undécima, os quadros sociais e políticos que regerão os povos depois da guerra. O Jornal, Rio de Janeiro, 17 jul. 

1943, p. 10. 
489 LEWINSOHN, Richard, dez. 1943, op. cit. p. 20. 
490 Idem. 
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delicado momento. E foi em grande parte por reconhecer as bifurcações à frente que muitos 

atenderam o convite ao conclave lançado por João Daudt d’Oliveira no discurso de 16 de julho 

de 1943, fundamentado no seguinte apelo:  

 

Mas, Senhores, se esses são os problemas mais prementes que a guerra nos 

impõe, outros de não menor vulto se desenham no horizonte para a hora em 

que a paz retornar ao mundo. 

 

É preciso que neles fixemos o espírito desde já, pois que os quadros sociais e 

políticos que regerão a vida dos povos depois desta guerra, não poderão ser 

improvisados na hora undécima, quando cessarem as hostilidades.491                                         

 

 

Nos meses seguintes, a imprensa acompanhou com atenção os preparativos para o I 

Congresso Brasileiro de Economia, mediante matérias que abarcavam desde a definição de 

datas das sessões preparatórias, abertura e encerramento, até os pormenores do programa, 

incluindo as teses a serem debatidas. Em 14 de outubro de 1943, O Jornal, do Rio de Janeiro, 

divulgou, “em primeira mão”, o programa de assuntos, divididos em capítulos entregues a oito 

comissões: I – Produção agrícola e industrial; II – Circulação e transportes; III – Moeda e 

Bancos; IV – Investimentos; V – Finanças Públicas; VI – Planos Internacionais e de caráter 

social; VII – Pesquisas e estudos econômicos; VIII – Atividades econômicas do Estado.492  

Richard Lewinsohn e Giorgio Mortara participariam das comissões III e VII, 

respectivamente. A comissão “Moeda e Bancos” foi dividida em dois subgrupos de temas: 

“Organização bancária destinada a adaptar a moeda e o crédito às necessidades econômicas. 

Banco Central, bancos de depósito e bancos para financiamento a longo prazo” e “Medidas 

                                                             
491 NÃO é possível improvisar, na hora undécima, os quadros sociais e políticos que regerão os povos depois da 

guerra, 17 jul. 1943. 
492 MAIS de um mês durarão os trabalhos do Congresso Brasileiro de Economia. O Jornal, Rio de Janeiro, 14 out. 

1943, p. 5.  
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diretas e indiretas de combate à inflação”. Também a comissão “Pesquisa e Estudos 

Econômicos” foi dividida: “Estatísticas necessárias ao estudo e orientação da economia 

brasileira. Índices do padrão de vida. Estimativa das necessidades das populações quanto à 

alimentação e elementos de trabalho e bem-estar” e “Orientação e organização dos estudos 

econômicos”.493 

 O programa do Congresso, elaborado pelo Instituto de Economia da Associação 

Comercial e incorporado ao volume que reúne as atas, reproduz o histórico da iniciativa desde 

o lançamento das bases por João Daudt d’Oliveira e dele destacamos: 

 

O objetivo essencial do projeto de reunir em Congresso os mais capazes e os 

mais experimentados conhecedores de nossos problemas econômicos foi, 

assim, desde o primeiro momento: um exame de consciência e uma definição 

de propósitos, limitados ao setor da economia, mas em toda a vastidão 

nacional. 

 

Não será ele um manifesto de interesses de grupos, por mais legítimos que 

possam ser. Não visa veicular fórmulas políticas. Não cabe em seus desígnios 

estabelecer correntes antagônicas ou arregimentar partidos dentro da 

economia brasileira. 494 

 

Foi nesse espírito – ao menos no discurso – que em 25 de novembro de 1943, no Palácio 

Tiradentes, Rio de Janeiro, Getúlio Vargas, presidente de honra do evento, inaugurou o I 

Congresso Brasileiro de Economia.495 Suas palavras foram seguidas pelos discursos de João 

Daudt d’Oliveira, presidente do evento, de Artur de Sousa Costa (1893-1957), então Ministro 

                                                             
493 Idem. No programa oficial do Congresso Brasileiro de Economia também estão detalhados os temas das 

Comissões. 
494 Idem. 
495 NOSSAS preocupações estão devotadas à guerra e ao esforço bélico, à conquista da vitória. O Jornal, Rio de 

Janeiro, 26 nov. 1943, p. 3. 
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da Fazenda, e do industrial paulista Roberto Simonsen (1889-1948), presidente da Federação 

de Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).  

Ao longo dos dias, a imprensa acompanhou as discussões nas comissões, que se 

estenderam até 14 de dezembro, dia em que foi aberta primeira sessão plenária. Nesse mesmo 

dia, a reunião abrigaria a discussão sobre o resultado dos debates em torno às “Medidas de 

Combate à Inflação”, extraída, conforme noticiado pelo Diário Carioca, “das conclusões 

contidas nas teses dos Srs. Alde Sampaio, Samuel Marino Politi, Richard Lewinsohn e José 

Rodrigues Vale”.496 A votação geraria intensas argumentações cuja duração obrigou a que o 

debate fosse retomado no dia seguinte. Após nova rodada de discussões a Comissão chegou a 

um consenso através do qual se reconhecia a indiscutível existência da inflação – algo 

importante já que, naquele momento, não se tratava de uma opinião unânime – e se estabeleciam 

recomendações que foram divididas em dez pontos.497 

A experiência de Richard Lewinsohn em relação a um assunto ao qual, como vimos, 

havia dedicado várias páginas de sua obra desde a década de 1920, foi certamente importante 

para aquela Comissão.498 Em 9 de setembro de 1942, no Diário Carioca, já buscava demonstrar 

seu conceito de inflação algo que, como afirmamos anteriormente, estava longe de ser universal. 

Nesse breve artigo, intitulado “O Que É Inflação”, um dos principais objetivos era dissipar as 

apreensões quanto ao possível caráter inflacionário dos créditos acumulados pelo Brasil nos 

bancos dos Estados Unidos em virtude do excesso de exportações de produtos primários àquele 

país, principalmente o café.  

Essa situação havia sido causada, explicava, pelas volumosas vendas e pela 

impossibilidade de importar equipamentos, dadas as dificuldades de transporte decorrentes da 

                                                             
496 Idem. 
497 A REUNIÃO Plenária do Congresso de Economia. Diário Carioca, Rio de Janeiro, 17 dez. 1943, p. 3. 
498 Em relação ao que publicou sobre o tema na Revista do Serviço Público estão: “Administração contra a 

Inflação” (v. 2, n. 3, jun. 1942, p. 9-13); “Causas e Remédios da Inflação” (v.1, n. 1, jan. 1944, p. 26-30); “Inflação 

e Hiperinflação” (v.4, n.3, dez. 1944, p. 21-25), “O que é Deflação” (v. 1, n. 1, jan. 1946, p. 5-9). 
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situação de guerra. A opinião corrente passara a ser, no Brasil, que de nada valia exportar sem 

importar e que isso seria perigoso porque acarretaria, justamente, a inflação.499 Lewinsohn, 

contudo, rebatia essa ideia da seguinte maneira: 

 

Esta argumentação é surpreendente: até agora o saldo positivo do comércio 

exterior e, ainda mais, o saldo credor na balança dos pagamentos 

internacionais foram considerados como muito vantajosos. Os países 

economicamente fortes são efetivamente os que dispõem de um saldo positivo 

nas suas relações comerciais e financeiras com o estrangeiro. Ser credor, 

possuir depósitos no estrangeiro, pareceria melhor que ser devedor e ter que 

pedir emprestado. Além disso, não há como aceitar que tais depósitos no 

estrangeiro devam, necessariamente, acarretar a inflação. É possível, mas não 

é absolutamente indispensável. 500 

 

 No Congresso Brasileiro de Economia foi precisamente sobre o tratamento dessa 

questão que versou a recomendação IV encaminhada ao grupo encarregado de discutir Medidas 

de Combate à Inflação. A redação original, no entanto, seria modificada pela Comissão de 

Redação do grupo, presidido por Eugênio Gudin, recomendando-se a nova versão seguinte: 

 

IV -  que o excesso de meios de pagamento resultante da necessidade de 

compra de letras de exportação, sem a correspondente contrapartida de 

importação, seja, tanto quanto possível, absorvido mediante o desconto de 

letras do Tesouro e o oferecimento em condições compensadoras às empresas 

agrícolas, comerciais e industriais em função de seu reaparelhamento 

técnico.501   

 

 Nesse novo texto, dois pontos haviam sido modificados com o objetivo de liberalizar o 

processo. Primeiro, retirava-se a necessidade de intermediação do Banco do Brasil na absorção 

                                                             
499 LEWINSOHN, Richard. O Que É Inflação. Diário Carioca, Rio de Janeiro, 9 set. 1942, p. 4. 
500 Idem. 
501 A REUNIÃO Plenária do Congresso de Economia, 17 dez. 1943, op. cit., p. 3. 
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dos meios de pagamento; segundo, desobrigava-se a vinculação à importação para fins de 

reaparelhamento econômico. Para a Comissão, a obrigatoriedade originalmente proposta era 

inócua já que, como havia demonstrado Lewinsohn em seu artigo de 1942, no Diário Carioca, 

essas importações ocorreriam e impulsionariam naturalmente o chamado “reaparelhamento 

técnico”. Uma vez que a situação internacional se normalizasse após o término da guerra e se 

voltasse a permitir a entrega de encomendas, os Estados Unidos não deixariam de enviar seus 

produtos. Sobre isso, havia escrito o economista alemão: 

 

[P]elo menos parte dos depósitos “estéreis” nos bancos americanos podem ser 

transformados, desde já, em valores reais, que, no futuro, renderão grandes 

serviços para a economia brasileira. Assim procedendo, o Brasil faria o 

mesmo que os Estados Unidos, que compram café e cacau, deixando esses 

produtos depositados no Brasil. 

 

A vantagem seria tríplice: o perigo da pretendida “inflação” seria afastado: o 

Brasil teria a garantia de receber, logo que possível, os produtos que lhe 

convém; e, finalmente, tais compras reforçariam os laços econômicos entre as 

duas nações amigas.502 

 

 Apesar dos argumentos, o plenário do I Congresso Brasileiro de Economia não aceitou 

o substitutivo à recomendação IV, mantendo-se no documento final a redação originalmente 

proposta.503 O texto encaminhado pela Comissão integrada por Richard Lewinsohn e chefiada 

Gudin havia sido contestada, principalmente, por Roberto Simonsen que, no Congresso, era 

presidente da Seção I – Produção Agrícola e Industrial. 

Essas discussões, concentradas fundamentalmente nas figuras de Gudin e Simonsen, se 

aprofundariam ao longo dos anos, mas já ali davam início a um dos episódios mais revisitados 

                                                             
502 LEWINSOHN, Richard, Diário Carioca, 9 set. 1942, op. cit. 
503 1º CONGRESSO Brasileiro de Economia. Reportagem Especial de Cultura Política. Cultura Política. Revista 

Mensal de Estudos Brasileiros, Rio de Janeiro, ano IV, n. 37, fev. 1944, pp. 34-55. 
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da história do pensamento econômico brasileiro, conhecido como “o debate do planejamento”. 

Uma reportagem de 17 de dezembro de 1943 no Jornal do Brasil, que compõe uma série 

intitulada “Os problemas do após guerra”, trata do relatório esboçado pela Comissão de Moeda 

e Bancos e oferece um relato sobre o clima dessa última sessão plenária do Congresso:  

 

Os debates em torno dos problemas esboçados no relatório daquele ilustre 

economista [Gudin] foram os mais interessantes, [...]. Os Drs. [Roberto] 

Simonsen e Jurandir Pires foram, porém, os maiores combatentes às 

conclusões, emendando algumas delas. 

 

A discussão assumiu aspectos interessantes e, por vezes, de certa violência, 

dando a impressão de que se estava num autêntico parlamento discutindo 

assuntos de alta transcendência. E isso acontecia, realmente, pois o relatório 

em questão implicava em grande responsabilidade para os que iam dar a ele o 

seu voto, pois indicava os rumos da política econômico-financeira da Nação 

no futuro.504 

 

2.13. RICHARD LEWINSOHN NO DEBATE SOBRE O PLANEJAMENTO ECONÔMICO  

A busca por caminhos para a melhoria da renda nacional e da situação da população por 

meio da harmonização do papel do Estado e da iniciativa privada teriam presença constante nas 

propostas econômicas para o pós-guerra. No final de 1944, nos Estados Unidos, tinha lugar a 

Conferência de Rye505; no Brasil eram acertados os últimos detalhes para a realização de um 

Congresso Brasileiro de Indústria.506 Foi então que Richard Lewinsohn publicou, n’O 

                                                             
504 OS PROBLEMAS do após-guerra. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 dez. 1943, p. 6. 
505 A International Business Conference, mais conhecida como Conferência de Rye, foi realizada na cidade que 

leva esse nome, localizada no estado de Nova York, entre 10 e 18 de novembro de 1944. O Brasil foi convidado 

pela comissão organizadora do evento composta da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o Conselho 

Nacional de Comércio Exterior, a Associação Nacional Manufatureira e a Seção Americana da Câmara 

Internacional de Comércio. A delegação brasileira foi encabeçada por João Daudt d’Oliveira que, de volta ao 

Brasil, ao reintegrar-se em suas funções de Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, apontou os 

resultados do conclave onde foram retomados assuntos já levantados anteriormente, em especial na reunião de 
Bretton Woods e em discurso que proferiu já em solo brasileiro destacou, “[o] princípio da ‘iniciativa privada’, 

como base da paz e da prosperidade do mundo ficou proclamado e aceito por unanimidade”. A CONFERÊNCIA 

de Rye. Diretrizes Econômicas para o Após-Guerra. O Jornal, Rio de Janeiro, 14 jan. 1945, p. 3 [Terceira Seção] 
506 Convocado pela Confederação Nacional das Indústrias e organizado pela Federação das Indústrias de São 

Paulo, o evento teve lugar em São Paulo entre 9 e 18 de dezembro de 1944 e recebeu apoio de delegações 
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Observador Econômico e Financeiro, um artigo discutindo o próprio conceito de planificação 

econômica. Seu ponto de partida era o processo histórico de uma ideia cujas aplicações, tal 

como buscou demonstrar, pertenciam ao patrimônio da humanidade, experimentando, naquele 

momento um renascimento.507  

Enveredando inicialmente pela evolução das práticas planificadoras ao longo dos 

séculos, desde o Egito Antigo e seu sistema de irrigação, passando pela era dos descobrimentos, 

que qualificou como “protótipo de uma planificação científica e técnica para fins bens 

realistas”, Lewinsohn chegou ao período posterior às guerras napoleônicas quando o mundo 

ocidental teria abandonado a ideia de que a economia nacional necessitava de um plano de 

conjunto. Haviam passado então à linha de frente práticas favoráveis a uma implantação mais 

pura do livre mercado. Quanto a esse aspecto, entretanto, observava o autor:  

 

O liberalismo tem também o seu “plano”, isto é, sua plataforma moral e social. 

Não nega a existência dos interesses comuns, nem a necessidade de os 

salvaguardar. Mas crê que, para isto, não é necessário um plano geral, mas 

apenas o direito penal, o direito civil e a codificação dos usos comerciais que 

bastarão para impedir o egoísmo.508 

   

O economista concluía, no entanto, que, na realidade, não se viam muito exemplos das 

harmonias propagadas por Adam Smith e Frédéric Bastiat. Ao contrário: “[o]s antagonismos 

econômicos e sociais se acentuam, as crises periódicas se agravam, e após cada catástrofe faz-

se apelo ao Estado, para remediar o mal e corrigir os danos”.509  

                                                             
industriais de diversos estados, sendo ainda endossada pelo Governo Federal por meio dos Ministérios do 

Trabalho, Indústria e Comércio, Fazenda e Educação, Viação e Obras Públicas e da Coordenação de Mobilização 

Econômica. Entre as instituições educacionais, destacavam-se ali, entre outros, o apoio da Escola Livre de 

Sociologia e Política – que assim como no CBE, assessorou a organização e apresentou teses e do Instituto de 

Organização Racional do Trabalho [IDORT]. A INSTALAÇÃO solene do Congresso Brasileiro de Indústria. 
Correio Paulistano, São Paulo, 03 nov. 1944, p. 3 
507 LEWINSOHN, Richard. Planificação Econômica. O Observador Econômico e Financeiro, ano IX, n. 106, nov. 

1944, pp. 50-54. 
508 Idem. 
509 Idem. 
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No contexto particular em que escrevia, ou seja, nos últimos capítulos de um conflito 

bélico que havia consternado o mundo, o autor observava uma convicção universal em torno à 

ideia de que a economia do pós-guerra não poderia ser um simples retorno às formas do passado. 

Assim, as reformas visavam uma economia sob o signo da planificação.  

Reconhecia, contudo, que muitos eram os pontos de vista a respeito do conceito de 

planificação ou de como ela deveria ser encarada no Brasil e no mundo. Depois de incursionar 

pelas ideias sobre o tema em pensadores como Karl Mannheim, John Maurice Clark e Lionel 

Robbins, Lewinsohn identifica três ondas que teriam inspirado os movimentos em favor da 

planificação das décadas anteriores: a primeira, representada pela Sociedade Fabiana, surgida 

na Inglaterra logo após a Primeira Guerra Mundial; a segunda, proveniente da União Soviética 

com seu plano quinquenal, inaugurado em 1928 e executado em quatro anos “com grande 

sacrifício da população”510; a terceira e última, após a crise de 1929, que visava a criação de 

empregos. No caso dessa última, o prolongamento da depressão, no entanto, havia feito com 

que os trabalhos de emergência se transformassem em permanentes e os programas de obras 

que os alavancavam passaram a ter implicações na economia nacional. 

Esse era o caso dos Estados Unidos que, demonstra, vira crescer consideravelmente o 

aparelho burocrático destinado à planificação, processo que se aprofundou intensamente com a 

entrada do país na Segunda Guerra. A mesma tendência era vista em países como Canadá e 

Inglaterra, embora no último, a ênfase do plano implementado – o Beveridge – estivesse na 

reconstrução dos danos causados pela guerra. 

Quanto à experiência brasileira, Lewinsohn utilizou como ponto de partida a criação da 

Comissão de Planejamento Econômico, que caracterizou como uma concepção original, 

embora reconhecendo que na planificação todo modelo é sui generis, dada a impossibilidade 
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de transplantar experiências de uma realidade para outra. Nesse sentido, em relação às 

particularidades da experiência local, observou: 

 

As condições fundamentais do Brasil são, sob alguns pontos de vista, difíceis, 

mas sob outros particularmente propícios a uma planificação. As condições 

psicológicas são excelentes. A estreita cooperação entre as autoridades 

públicas e a economia privada é assegurada. O governo mesmo possui uma 

grande experiência no domínio econômico. Em diversos setores da economia 

existem já órgãos de orientação que têm dado provas de sua utilidade. 

 

Não obstante, a planificação econômica para o país inteiro é outra coisa que a 

orientação e o desenvolvimento de uma indústria determinada. Os recursos 

naturais do Brasil são imensos, e mesmo o país mais rico em equipamento e 

técnicos não seria capaz de explorar a desenvolver todas as riquezas 

simultaneamente. Precisará proceder sucessivamente, e os planos deverão 

indicar, quais as obras mais urgentes e quais as que figuram em segundo plano, 

quanto à necessidade da economia nacional. Esta seleção é um ponto ingrato, 

mas indispensável se se quer evitar que os “blueprints” irrealizáveis se 

acumulem.511 

 

 Quanto à industrialização, um ponto identificado pelo autor como nevrálgico dizia 

respeito à localização das indústrias, que esbarrava no problema da mão-de-obra, cuja 

disponibilidade se relaciona diretamente ao povoamento. Diferente de outros países, o 

obstáculo no Brasil vinculava-se à obtenção de mão-de-obra em locais que, devido a diversos 

aspectos, poderiam ser adequados à instalação de indústrias. Para o autor, resolver esse 

problema, tendo em conta a conjuntura nacional e internacional, era difícil. A saída viria 

somente por meio de uma intensa educação técnica e da modernização da agricultura, já que o 
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país teria que contar fundamentalmente com as migrações internas. Nesse sentido, concluía: “a 

racionalização da agricultura determinará o ritmo da industrialização”.512  

Ali, Lewinsohn de certa maneira se aproximava aos liberais representados, no Brasil, 

por figuras como a de Eugênio Gudin, que alertava sobre os riscos de se impor um processo de 

industrialização nos moldes propostos por Roberto Simonsen. O artigo de Lewinsohn apontava 

para a falta de uma das bases mais fundamentais para o desenvolvimento industrial, ou seja, a 

capacidade técnica. Gudin, teria acrescentado ainda a falta de outro ingrediente básico, o 

capital, que, dizia, “não se inventa nem se acumula do dia para a noite”.513 

A falta de acesso a capital e a mão-de-obra potenciados por medidas governamentais 

que insistiam na aplicação de barreiras à entrada de investimentos e à imigração causavam 

grande insatisfação nas classes produtoras. Quanto à última, um artigo publicado 7 de fevereiro 

de 1945, n’O Jornal, assinado por Abelardo da Cunha, da Associação Comercial do Rio de 

Janeiro demonstrava claramente esse descontentamento:  

 

Temos criado toda a sorte de embaraços à imigração estrangeira. Até mesmo 

a entrada de técnicos para o nosso país depende de formalidades as mais 

complexas. Num país como o nosso, sem escolas técnicas, sem operários 

especializados deveria orientar-se o seu governo exatamente em sentido 

contrário.514 

 

Cunha parafraseia em seu artigo um discurso que João Daudt d’Oliveira proferiu ao 

retornar da Conferência de Rye, no qual destacou não poder o Brasil “aguardar o crescimento 

                                                             
512 Idem. 
513 GUDIN, Eugênio. TESE ao Congresso Brasileiro de Economia – 1943. Preços dos produtos primários e dos 

produtos industriais – Efeito de sua disparidade nas trocas internas e externas. O Jornal, Rio de Janeiro, 11 dez. 

1943, p. 4. 
514 DA CUNHA, Abelardo. Realidade Econômica. O Jornal, Rio de Janeiro, 7 fev. 1945, p. 4 e 7. 
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vegetativo de nossa população” sendo necessário “atrair o imigrante, técnico ou agricultor, pelo 

que se impõe a revisão das nossas leis de imigração”.515  

A necessidade de abertura das políticas imigratórias também havia sido levantada no I 

Congresso Brasileiro de Economia, gerando intensas discussões. Nessa reunião, o cerne da 

polêmica estava em três itens que haviam sido incluídos pelo grupo encarregado de discutir 

propostas para “Planos Internacionais e de Caráter Social” (Comissão Técnica VI), da qual 

participou outro técnico judeu exilado no Brasil, o jurista austríaco Rudolf Aladar Métall. Os 

pontos que dividiram esse grupo que tratava da política demográfica tinham a seguinte redação: 

  

3) Torna-se necessário intensificar as correntes imigratórias para o Brasil, 

atraindo o bom imigrante, agricultor ou industrial, criando-lhe um clima 

psicológico, social e econômico propício; 

 

5) Deve ser permitida apenas a imigração branca; 

 

9) Seja sugerida ao Governo a decretação de uma lei constitucional 

substituindo o art. 151 da Constituição Federal pelo seguinte: “A lei, tendo em 

vista os imperativos da segurança nacional, prescreverá as condições de 

entrada, de localização, de fiscalização, concentração e assimilação de 

imigrantes e as relativas ao seu número.516 

 

As contendas sobre esses itens no Congresso Brasileiro de Economia reuniram pareceres 

favoráveis e contrários a cada um dos pontos, decidindo-se finalmente pela supressão dos itens 

5 e 9, permanecendo somente o de número 3.517 Uma vitória para aqueles que se opunham a 

uma política imigratória que discriminava por raças. De qualquer modo, as propostas resultantes 

desses foros não necessariamente se materializavam na forma de decisões de políticas, já que, 

                                                             
515 Ibidem, p. 7. 
516 ENCERRA-SE, hoje, o Congresso de Economia. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 18 dez. 1943, p. 10. 
517 REJEITADA exclusividade para a imigração branca”, O Jornal, Rio de Janeiro, 18 dez. 1943, p. 3. 
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embora seus protagonistas transitassem em meio aos círculos governamentais, não compunham 

o centro de poder.  

  

2.14. GIORGIO MORTARA E OS DESAFIOS PARA O BRASIL 

Dois anos haviam transcorrido desde a entrada de Giorgio Mortara com o processo de 

naturalização, iniciado em 1942. Essa situação acabou provocando a manifestação do 

Embaixador José Carlos de Macedo Soares – fundador do IBGE e seu primeiro presidente – 

que, em discurso proferido no Palácio do Catete em 29 de maio de 1944, ao celebrar-se o “Dia 

do Estatístico”, fizera um apelo a esse respeito ao Presidente Getúlio Vargas. Na solenidade, 

Macedo Soares, segundo reportagem do jornal O Dia de Curitiba, enalteceu a excelente 

colaboração do estatístico italiano e solicitou ao presidente “uma medida de exceção” que lhe 

facilitasse “a integração em seu país de adoção.518 

O pedido, porém, somente seria atendido no ano seguinte. Em 17 de outubro de 1945, 

doze dias antes de sua deposição, Vargas assinaria o decreto concedendo a nacionalidade 

brasileira a Giorgio Mortara.519 O fato foi celebrado com uma homenagem do IBGE durante a 

reunião ordinária do órgão em 26 de outubro do mesmo ano e mereceu destaque nos jornais, 

entre eles, a Gazeta de Notícias, que descreveu assim o evento: 

 

Sr. M. A. Teixeira de Freitas, Secretário-geral do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, discursou sobre recente ato do governo, concedendo a 

naturalização solicitada pelo Professor Giorgio Mortara, sábio italiano que, 

impossibilitado pelo fascismo de exercer o magistério superior em seu país, 

aceitou, em 1940, a função de Consultor Técnico da Comissão Censitária 

Nacional, doou sua biblioteca ao Instituto e vem realizando uma obra de 

                                                             
518 COMEMORADO o “Dia do Estatístico”. Discurso do sr. Macedo Soares. O Dia, Curitiba, 30 mai. 1944, p. 8 

[última página]. 
519 BRASIL. Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Decretos de 17 de outubro. Diário Oficial da União, Rio 

de Janeiro, 19 out. 1945, Seção I, p. 16422. 
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elevado alcance científico que muito tem concorrido para o aperfeiçoamento 

da estatística brasileira e seu crescente prestígio no exterior. 

 

Agradecendo a manifestação que se traduzira em calorosas palmas, o 

Consultor Técnico da C.C.N. [Comissão Censitária Nacional] e Diretor do 

Gabinete Técnico do S.N.R [Serviço Nacional de Recenseamento] disse da 

emoção que lhe causara a sua naturalização, legitimadora de uma situação de 

fato e de um desejo de seu coração desde a chegada ao Brasil, embora 

conservasse sua estima à Pátria de origem, que voltava a ser um país 

decente.520 

 

Entretanto, se o aperfeiçoamento da estatística brasileira era um feito a ser celebrado, os 

dados cada vez mais apurados que surgiam a partir dos estudos produzidos por essa comunidade 

técnica ofereciam um quadro inquietante a respeito das condições de vida da população 

brasileira. Ainda em 1944 – dia 31 de maio – um evento fora convocado pelo DASP para 

discutir o que se intitulou de “Alguns Problemas Demográficos Atuais”. A palestra seria 

proferida pelo estatístico João Lyra Madeira e teria como debatedores convidados o também 

estatístico Oswaldo Gomes da Costa e Giorgio Mortara que, em sua intervenção, concentrada 

na mortalidade infantil no Brasil, estabeleceu o seguinte quadro: 

 

Segundo cálculos do Gabinete Técnico do Serviço Nacional de 

Recenseamento, a proporção dos sobreviventes no 5º aniversário, de 1.000 

nascidos vivos, conforme a mortalidade verificada nos anos 1939-1942, é de 

773 no Distrito Federal e de 809 no Município de São Paulo. Em outras 

palavras, de 1.000 nascidos vivos, 227 no Distrito Federal e 191 em São Paulo 

falecem ates de alcançar o 5º aniversário. A significação dessas proporções 

pode ser esclarecida pela comparação com os países mais adiantados. 

Conforme as tábuas de sobrevivência calculadas no último decênio anterior à 

guerra atual, a proporção dos falecidos nos primeiros cinco anos de idade era 

de 56 por 1.000 nascidos vivos na Austrália, 60 na Holanda, 62 na Suécia, 67 

                                                             
520 NATURALIZADO Brasileiro o Professor Giorgio Mortara. A Homenagem Prestada pelo I.B.G.E. àquele 

Especialista. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 27 out. 1945, p. 10. 
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na Noruega e na Suíça, ou seja três vezes menor do que nas duas máximas 

aglomerações urbanas do Brasil. Mesmo em Estados mais populosos 

encontravam-se proporções próximas da metade das brasileiras, como a de 76 

falecidos nos primeiros cinco anos de idade por 1.000 nascidos vivos na 

população branca dos Estados Unidos e 107 na população preta, de 90 na 

Inglaterra e Gales, 95 na Alemanha, 108 na França.521 

 

Ao relato desses dados que, certamente, causavam preocupação, Mortara acrescentou 

um diagnóstico dos motivos que, ao longo da história do país, de seu ponto de vista, teriam sido 

responsáveis por aquela situação e delineava algumas propostas gerais: 

 

A experiência internacional mostra que a mortalidade das crianças pode ser 

reduzida pelo menos de 50% em comparação com os níveis atuais do Rio de 

Janeiro e São Paulo, que decerto já são inferiores à média geral do Brasil. Não 

sejam invocados o clima ou a raça como justificação da alta mortalidade das 

crianças neste país; pois a ação destes fatores é muito secundária em 

comparação com a de outros, que podem ser resumidos em duas palavras: 

miséria e ignorância. Elevando-se o nível material e intelectual da existência, 

ver-se-á diminuir no Brasil, como diminuiu em tantos outros países a 

mortalidade nas idades infantis.522 

 

A advertência de Giorgio Mortara não ecoaria positivamente. Apesar de tratar-se de uma 

análise de fundo técnico, o modo como foi abordada pelo italiano ofendeu pelo menos um dos 

presentes. Seu ânimo chegou, inclusive, à imprensa. Uma nota anônima, publicada no Jornal 

do Brasil na edição do domingo seguinte ao evento apontava para o que destacou, na fala de 

Mortara, como uma forma cruel de caracterização, apresentada “sem rebuços nem 

circunlóquios” e que teria reduzido “as condições atuais da nossa terra e da nossa gente” à 

síntese “ignorância e miséria”.523 Ainda segundo o autor da nota, eram palavras que mereciam 

                                                             
521 Ibidem, p. 625. 
522 Ibidem, p. 626. 
523 ‘IGNORÂNCIA e miséria’! Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 4 jun. 1944, p. 5. 
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ser revidadas, embora um aspecto “de ordem moral, que nasce da nossa velha e inalterável 

cortesia em face de todos os estrangeiros” lhe impedisse fazê-lo.524 Algumas linhas adiante, no 

entanto, dardejava:  

 

Lembremos, entretanto, ao Sr. Mortara duas coisas que vêm muito a propósito: 

não ser a nossa ignorância tão crassa que nos impedisse de perceber o seu 

valor e aproveitá-lo; nem ser a nossa miséria tão extrema que nos impedisse 

de remunerar devidamente o seu trabalho.525 

 

A crítica ao italiano ressoou entre os técnicos próximos a Mortara, que tomaram como 

própria a referência negativa ao estatístico, tanto que não foi ele e sim o presidente da Comissão 

Censitária Nacional, José Carneiro Felippe, quem saiu em defesa das observações expostas na 

palestra. Apenas três dias depois da publicação da nota anônima, Carneiro Felippe enviou ao 

mesmo periódico – o Jornal do Brasil – uma detalhada carta em defesa de Giorgio Mortara, 

por considerar que “o tom em que foi vazado o tópico em questão reflete um mal entendido 

quanto às intenções e às palavras do Consultor Técnico da Comissão Censitária Nacional”.526  

Esclarecia ainda que as palavras do italiano demonstravam, na verdade, não haver um 

problema insolúvel no Brasil determinado por características intrínsecas como clima ou 

formação étnica, mas sim um cenário negativo que, com trabalho, poderia ser melhorado ou ao 

menos mitigado. Era o que demonstravam as experiências de outros países, convertendo a 

observação “universalmente aceita, porque universalmente sentida em seus efeitos”.527  

O presidente da Comissão Censitária ressaltou ainda que as conclusões de Mortara eram 

as de um “técnico investido de responsabilidades oficiadas, que emitia o seu parecer, 

                                                             
524 Idem. 
525 Idem. Reações comparáveis às recebidas pela caracterização ao panorama brasileiro feito por Mortara se 
observam, por exemplo, em relação à recepção do livro de Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro, que suscitou em 

parte da imprensa manifestações de repúdio por certas colocações não favoráveis que o autor austríaco teria feito 

sobre o país. COLFFIELD, Carol, 2019, op. cit. 
526 “IGNORÂNCIA e miséria”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 8 jun. 1944, p. 5. 
527 Idem. 
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construtivo na intenção e objetivo nos fundamentos em que se apoiava”.528 E dirigindo-se ao 

autor da nota acrescentava que, caso tivesse ele conhecido quem era Giorgio Mortara e tivesse 

buscado aproximar-se a esse colaborador, “não se teria referido com tanta severidade à atitude 

do Consultor Técnico da Comissão Censitária Nacional”.529 E com o objetivo de sanar a lacuna 

nos conhecimentos daquele autor desconhecido, ofereceu um relato da trajetória de Giorgio 

Mortara no Brasil, assim como da importância de seu trabalho para o Serviço Nacional de 

Recenseamento, do qual destacamos o seguinte fragmento: 

 

O Professor Giorgio Mortara está entre nós desde começos de 1939, veio 

especialmente convidado pela Comissão Censitária Nacional, por intermédio 

do Ministério das Relações Exteriores, e está prestando ao Brasil, com raro 

devotamento e notório brilhantismo, serviços do mais alto valor. A prova do 

que ora se afirma está nas justas manifestações de apreço que tem sido 

tributadas àquele cientista pela Comissão Censitária Nacional e pelo Conselho 

Nacional de Estatística, no destaque que os resultados de suas pacientes 

investigações estão dando à estatística brasileira no estrangeiro e, 

principalmente, na considerável quantidade de trabalhos que documentam sua 

operosidade e dedicação.530 

 

 

2.15. UMA LEI POLÊMICA NO OCASO DO ESTADO NOVO E A RENOVADA RELEVÂNCIA DE UMA 

OBRAS DE LEWINSOHN 

 A percepção de que o país não estava no rumo certo agitava cada vez mais o ambiente 

político naquela metade da década de 1940. Governo e aliados, no entanto, ainda sob o comando 

de Getúlio Vargas, tentavam manter-se no controle lançando mão de dispositivos que, por um 

lado, buscavam concentrar ainda mais poder nas mãos do Estado e por outro, eram utilizados 

para anular inimigos políticos. Entre essas tentativas, uma peça legislativa acirraria 
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particularmente os ânimos dos setores contrários às políticas do já muito enfraquecido Estado 

Novo. Trata-se do decreto-lei 7.666 de 22 de junho de 1945, de autoria do então Ministro da 

Justiça Agamenon Magalhães (1893–1952), cujo objetivo era “combater os atos contrários à 

ordem moral e econômica”. 

A repercussão daquela medida, que ficou conhecida como “Lei Malaia” ou “Lei do 

Confisco”, foi imediata. Os jornais estampavam depoimentos contrários à medida originados 

não somente na frente anti-varguista reunida em torno à recém criada UDN,531 mas também de 

algumas figuras historicamente aliadas a Vargas como o ex-ministro Francisco Campos532 ou 

personagens do mundo acadêmico como os juristas Teotônio Monteiro de Barros Filho (1901-

1974)533 e Waldemar Ferreira (1885-1964) que comentou sobre o decreto nas páginas d’O 

Jornal: “não é uma montanha dando à luz um rato, mas um rato dando à luz uma montanha”.534  

Sindicatos de produtores, associações profissionais e de imprensa também protestaram 

veementemente contra o decreto. No campo político, a UDN liderou as manifestações de 

repúdio. Líderes situacionistas, por outro lado, ameaçavam abandonar o apoio a Eurico Gaspar 

Dutra, candidato de Getúlio Vargas à Presidência da República nas eleições convocadas para 2 

de dezembro de 1945, caso não fosse posto um limite à lei.  

Todo esse quadro foi acompanhado por intensos debates e propostas para a 

reformulação da peça jurídica, contribuindo para o avivamento de uma das obras mais 

importantes da vasta produção de Richard Lewinsohn, Trustes e Cartéis. Publicado 

originalmente em 1940 na França, o livro foi relançado no Brasil em 1945 pela Edição da 

Livraria do Globo com a finalidade de oferecer – conforme diziam os anúncios publicados em 

jornais – uma análise especializada, a primeira do gênero. 

                                                             
531 A União Democrática Nacional foi fundada em 7 de abril de 1945 
532 GUERRA ao Trabalho e ao Capital no Brasil. Diário Carioca, Rio de Janeiro, 26 jun. 1945, p. 1. 
533 O CLAMOR geral contra a lei relativa aos ‘trusts’. Correio da Manhã, Rio de Janeiro, 27 jun. 1945, p. 10. 
534 O PROF. Waldemar Ferreira, em declarações aos Associados, prevê os mais calamitosos efeitos em todo o 

Brasil. O Jornal, Rio de Janeiro, 27 jun. 1945, p. 1 [Segunda Seção]. 
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Embora a versão brasileira do livro tenha mantido o formato original, ela incluiu duas 

novidades em relação à anterior: uma análise sobre o tema específica ao caso brasileiro e um 

apêndice estatístico. A repercussão do livro se deu tanto em função da reputação do autor – 

então já bem conhecido nos meios técnicos do país – quanto da objetividade do texto, tão 

necessária em meio ao acalorado ambiente em que ocorreu a republicação. Os analistas locais 

prezavam também o fôlego do tratamento dado, que abarcava um estudo histórico do fenômeno 

no mundo. Trustes e Cartéis tornou-se assim, no Brasil, referência no assunto, fato corroborado 

pela quase unanimidade de opiniões favoráveis vindas de vários setores do debate e assinadas 

por nomes como Francisco Pati,535 Nelson Werneck Sodré,536 Tito Monte,537 Heitor Ferreira 

Lima,538 entre outros. 

 Um aspecto que cabe ressaltar em relação à edição de Trustes e Cartéis publicada pela 

Edição da Livraria do Globo, é a inclusão de um capítulo inteiramente dedicado à questão do 

café, tema sobre o qual Lewinsohn tinha um olhar particular, tratado em vários textos ao longo 

de sua trajetória, inclusive antes do exílio.539 Entre as análises que fez sobre o tema quando já 

estava no Brasil, uma das mais interessantes foi a que publicou na revista Cultura Política, 

ainda em 1943. Ali, o economista aborda o acordo que entrou para a história como o Convênio 

de Taubaté.  

Lewinsohn via na prática decorrente daquele convênio, conhecida como valorização, 

uma dimensão novel e válida na busca pela manutenção dos preços do produto, considerando 

                                                             
535 PATI, Francisco. Trustes e Cartéis. Correio Paulistano, São Paulo, 25 jul. 1945, p. 4. 
536 SODRÉ, Nelson Werneck. O Problema dos ‘Trusts’. Diário Carioca, Rio de Janeiro, 29 jul. 1945, p. 1 [2ª. 

Seção]. 
537 MONTE, Tito. Trustes e Cartéis. Leitura: crítica e informação bibliográfica, Rio de Janeiro, ano III, n. 33, set. 
1945, p. 71. 
538 LIMA, Heitor Ferreira. Biografia dos Monopólios. Leitura: crítica e informação bibliográfica, Rio de Janeiro, 

ano III, N. 35, nov. 1945, pp. 35-36. 
539 Em seus anos no Brasil, Richard Lewinsohn colaborou também com uma publicação especializada no tema, a 

Revista do Instituto Nacional do Café.  
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aquele mecanismo como “um grande princípio econômico”, expressão que usou inclusive no 

título do artigo em cujo primeiro parágrafo se lê: 

 

A contribuição de um país para o desenvolvimento econômico mundial não 

consiste unicamente na exploração de suas riquezas naturais, na produção e 

intercâmbio de bens materiais, mas também na sua atividade como produtor e 

“fornecedor” de ideias. O papel do Brasil, como produtor e exportador de 

matérias primas está, desde há quatro séculos, bem estabelecido e 

universalmente reconhecido. [...] Mas, no domínio das ideias e das formas de 

organização econômica, ele é considerado mais como país receptor e refletidor 

do que criador e promovedor. Esta classificação é errada e injusta. O Brasil 

estabeleceu claramente e aplicou pela primeira vez um dos grandes princípios 

sobre o qual está baseada a economia moderna.540 

  

Ao retomar o tema em Trustes e Cartéis, detalhou mais uma vez o processo histórico 

que levou os estados cafeeiros, em 1906, a decidirem, em Taubaté, aprovar o instrumento criado 

pelo industrial paulista Alexandre Siciliano. A origem do problema, como buscou demonstrar, 

estava em que “as profecias sombrias, de que ao depois da abolição da escravatura (1888) o 

Brasil não teria braços suficientes para manter as plantações de seu principal produto agrícola, 

não se haviam concretizado”.541 Contudo, enquanto a produção de outros países era 

praticamente estacionária, a do Brasil havia duplicado em apenas 15 anos. O consumo mundial, 

entretanto, não havia acompanhado esse aumento e, em meio à busca por soluções ao problema, 

o plano de Siciliano se tornou “a base do acordo que os presidentes dos Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro concluíam em 25 de fevereiro de 1906 na cidade de Taubaté”.542 

                                                             
540 LEWINSOHN, Richard. O Brasil, berço de um grande princípio econômico. Cultura Política: revista mensal 

de estudos brasileiros, Rio de Janeiro, ano III, n. 35, dez. 1943, pp. 115-121. 
541 LEWINSOHN, Richard, 1945, op. cit., p. 182. 
542 Idem. 
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A repercussão do mecanismo, tanto no Brasil como no exterior, demonstrava o autor, 

foi a pior possível, dando origem a toda uma literatura contra a valorização do café.543 No artigo 

de 1943, Lewinsohn já elencara essas manifestações negativas que inclusive haviam passado a 

fazer parte de um verbete da edição de 1940 da Enciclopédia Larousse que definia o termo 

valorização como: “‘Alta factícia no valor mercante de um gênero’, e por ‘factícia’: ‘o que não 

é natural’”. 544 Essa visão, para o economista, indicava a falta de entendimento da essência da 

proposta, para ele “obra de pioneiros, a primeira grande tentativa de submeter um ramo 

importante da agricultura à economia planificada e dirigida. 

 O objetivo de Lewinsohn ao incluir em seu livro a análise do caso do café no Brasil era 

justamente demonstrar a impossibilidade da prática da cartelização na agricultura, algo que 

havia tratado parcialmente em 1943 no artigo da Cultura Política.545 Segundo afirmava, 

somente mediante uma política governamental seria possível reunir em uma ação comum os 

produtores dessa atividade, na qual “toda a organização do mercado deve ser pública, legal, 

sincera”.546 O Brasil, portanto, ao organizar o mercado do café, “não queria enriquecer 

desmesuradamente, criando um monopólio artificial, mas tentava impedir que os lavradores 

fossem periodicamente vítimas da especulação”.547 

 Em Trustes e Cartéis, Lewinsohn demonstrou ainda o modo como esses ataques 

externos acabaram minando aquilo que ficou conhecido como primeira valorização, embora 

isso não tivesse impedido que em 1922 fosse iniciada uma segunda valorização, prática que, 

naquele momento, recebera o nome de “defesa do café”, materializada através de um instituto 

que levava o mesmo nome.548 No Brasil, no entanto, os críticos dessa política argumentavam 

                                                             
543 Idem. 
544 LEWINSOHN, Richard, 1945, op. cit., p. 182. 
545 LEWINSOHN, Richard, dez. 1943, op. cit. p. 117 
546 Ibidem, p. 119. 
547 Ibidem, p. 120. 
548 O Instituto de Defesa Permanente do Café (IDPC) foi criado em 1922 (Decreto 4.548) voltado a proteger a 

produção nacional do produto e em 1924 (Lei 2.004) o Instituto Paulista da Defesa Permanente do Café, que 

assumiu as atribuições do órgão anterior. Fontes: BRASIL. Decreto N. 4.548 de 19 de junho de 1922. Disponível 
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que a “defesa” havia possibilitado o surgimento de concorrentes, embora os números 

mostrassem que o país continuava dominando 70% da produção mundial.549 

 Com a crise de 1929 – como já afirmara em 1934 em Histoire de la Crise –, o impacto 

sobre o café recrudesceu, embora, para o economista, o problema não derivasse “nem do 

aumento da concorrência nem dos erros psicológicos ou imperfeições técnicas da ‘Defesa’”550 

e sim da impossibilidade do produto de resistir ao que chamou de “uma tão tremenda 

tempestade”.551 Naquele contexto a decisão drástica de destruir os estoques como forma de 

equilibrar oferta e demanda, daria início a uma “ação trágica”. 552  

 A situação dos preços internacionais do café nos anos 1930 levaria os países produtores 

a buscarem uma solução comum. Assim, uma lição que havia sido deixada pela valorização, 

segundo Lewinsohn, era a certeza de que o controle do mercado mundial por um só país não é 

exequível, devendo todos cooperarem para a organização do mercado a fim de evitar as 

depressões. Foi somente após várias tentativas de unir esforços em meio a uma forte redução 

do consumo devido à perda dos mercados europeus durante a guerra que a oportunidade surgiu. 

Isso se deu quando o único grande consumidor restante, os Estados Unidos, por razões políticas, 

se interessaram em promover a colaboração com os países produtores da América Latina por 

meio da ratificação do Convênio Internacional do Café, assinado em Washington em 28 de 

novembro de 1940.  

 Tanto no artigo de 1943 quanto na edição brasileira de Trustes e Cartéis o autor analisa 

o Convênio de Washington. A abordagem do tema da valorização, no entanto, foi incluída no 

livro para demonstrar a maneira como aquele princípio, lançado no século anterior pelo Brasil, 

                                                             
em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4548-19-junho-1922-568457-republicacao-

91801-pl.html; BRASIL. Lei N. 2.004 de 19 de dezembro de 1924. Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1924/lei-2004-19.12.1924.html. Acesso: 3. Jan. 2022. 
549 LEWINSOHN, Richard, 1945, op. cit., p. 185. 
550 Ibidem, p. 186. 
551 Idem. 
552 Idem. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4548-19-junho-1922-568457-republicacao-91801-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-4548-19-junho-1922-568457-republicacao-91801-pl.html
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1924/lei-2004-19.12.1924.html
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passara a fazer parte dos diversos planos então propostos internacionalmente para a organização 

da economia de matérias primas, medida que ficara patente ao observar-se os acordos assinados 

para diversos produtos no cenário econômico que se desenhava para o pós-guerra.   

 Nos anos seguintes, novas edições do livro foram publicadas em várias partes do mundo, 

ganhando resenhas em periódicos especializados. Em The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science, por exemplo, o economista desenvolvimentista estoniano Ragnar 

Nurkse analisou a versão francesa publicada em 1950 pela Librairie de Médicis. No texto, embora 

criticasse as falhas na atualização que deram um caráter desigual a uma obra que via como 

claramente escrita antes da guerra – lembremos que o livro foi originalmente lançado na França em 

1940 –, Nurkse destacava alguns detalhes interessantes apresentados pelo autor, entre eles, 

justamente aqueles relacionados aos esquemas de valorização no Brasil.553 

 Um ano antes, no entanto – 1949 – a Revista Brasileira de Economia também havia 

publicado uma resenha de autoria do então jovem economista Celso Furtado que, de maneira inédita, 

antecipava várias das críticas que seriam mais tarde feitas por outros analistas da versão francesa da 

mesma obra. Sua análise, no entanto, baseava-se na edição em espanhol, lançada em Buenos Aires 

pela Editorial Claridad, em 1948. Um dos aspectos problemáticos encontrados por Furtado na obra 

era a própria definição restritiva que o economista alemão dera, no livro, aos conceitos de “trust” e 

de “cartel” e para isso citou um livro de Robert Brady, que em 1943 havia demonstrado como a 

estratégia da concentração econômica se intensificara nos anos precedentes.554 O própria Brady, 

aliás, também resenhou a versão francesa de 1950 de Trusts et cartels em texto publicado em The 

                                                             
553 NURKSE, Ragnar. Reviewed Work: Trusts et cartels dans l'économie mondiale by Richard Lewinsohn. The Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, vol. 280, [Sage 

Publications, Inc., American Academy of Political and Social Science], 1952, pp. 231–32. Disponível em:  

http://www.jstor.org/stable/1028678. Acesso em: 3 jan. 2022. 
554 Ibidem, p. 105. 

http://www.jstor.org/stable/1028678
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Journal of Economic History, em 1951. Nele faz a mesma observação que Furtado em relação ao 

“aspecto altamente duvidoso da definição” adotada pelo autor.555  

O economista paraibano, por outro lado, havia também observado o “caráter pré-guerra” da 

obra – algo que também, alguns anos mais tarde, seria observado por Nurkse – embora evidenciasse 

em Lewinsohn o fato de ser ele um economista “que acreditava no valor da pesquisa histórica e do 

contato com a realidade presente”.556 Nesse sentido, acrescentava Furtado: “Richard Lewinsohn 

expõe-nos com admirável simplicidade essa fase dramática da história do capitalismo, analisando os 

processos verticais e horizontais de concentração nos principais ramos da indústria, do comércio e 

das finanças”.557 E apesar das ressalvas apontadas ao livro reconhecia que sua objetividade obrigava 

“a pensar em coisas sérias”.558 

 Quatro décadas mais tarde, em suas memórias, Celso Furtado contaria que foi justamente a 

publicação dessa resenha o evento que o aproximou daquele judeu exilado de quem destacou seu 

“notável papel educativo entre nós, chamando a atenção para o que de importante aparecia.559 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco deste trabalho, voltado a analisar o contexto no qual, em meio às restrições impostas 

pela política de imigração do Estado Novo, dois economistas judeus atravessaram seu período de 

exílio no Brasil como técnicos desse governo, impõe um recorte temporal que se encerra com o 

próprio fim desse período ditatorial, ou seja, 1945. As realizações no Brasil das duas figuras aqui 

destacadas, no entanto, estenderam-se ainda por vários anos deixando um legado até hoje palpável. 

                                                             
555 BRADY, Robert A. Trusts and Cartels. The Journal of Economic History, vol. 11, no. 2, Cambridge 

University Press, 1951, pp. 168–70. Disponível em: http://www.jstor.org/stable/2113134. Acesso em: 3 jan. 2022. 
556 FURTADO, Celso. Trusts y Carteles, sus Orígenes y [sic] Influencia en la Economía Mundial. Revista 

Brasileira de Economia, v. 3, n. 1, p. 103-106. Rio de Janeiro, FGV, 1949, p. 104. 
557 Ibidem, 105. 
558 FURTADO, Celso, 1949, op. cit., p. 106. 
559 FURTADO, Celso. Fantasia Organizada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 47. 

http://www.jstor.org/stable/2113134
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Em relação a Giorgio Mortara, sua herança ao país de exílio seria reconhecida e celebrada 

ao longo dos anos, mesmo após sua morte, em 1967. O mesmo não se pode dizer de Richard 

Lewinsohn, cujo nome é marginalmente lembrado, sendo hoje apenas discretamente visível no 

expediente da revista que aqui fundou, a Conjuntura Econômica. 

Um dos pouquíssimos intelectuais brasileiros que contribuiu para remediar essa falha foi 

justamente Celso Furtado e é novamente a ele que recorremos através de um parágrafo publicado 

nas suas já citadas memórias e que, indiretamente, ajuda a explicar o que buscamos demonstrar ao 

longo deste trabalho, ou seja, por quê, apesar das restrições da política imigratória do Estado Novo, 

dois economistas judeus viveram seu exílio brasileiro no interior da burocracia varguista. Eis o que 

nos diz Furtado a respeito daquela máquina, representada pelo Departamento Administrativo do 

Serviço Público: 

 

O DASP simbolizava, na opinião geral, o espírito do período ditatorial que há 

pouco se encerrara: preocupação máxima com a eficiência e mínima com os fins 

perseguidos. Tutelada por essa instituição, a máquina burocrática fora levada a 

extremos de racionalização, dentro dos critérios da chamada organização científica 

do trabalho. Possivelmente em nenhuma parte o sistema do mérito na seleção de 

pessoal haja sido aplicado com tanto rigor e em tão grande extensão como ocorreu 

no Brasil nessa época. Lewinsohn me observou mais de uma vez que nunca houve 

um ditador que acreditasse tanto em técnicos como Vargas. Ora, essa engrenagem 

administrativa tão bem azeitada não perseguia nenhum propósito claro. Nunca 

houve um plano de Governo, nem definição de diretrizes, tudo permanecendo na 

dependência de ocasionais iniciativas de ministros, que eram escolhidos em função 

da composição de forças políticas estaduais em que se apoiava o ditador. A única 

lógica era a da reprodução do sistema de poder, tudo devendo convergir para 

reforçar a posição do ditador. Desaparecido este, o DASP fora em grande parte 

esvaziado.560 

 

                                                             
560 FURTADO, Celso, 1985, op. cit., p. 48. 



210 

 

No fragmento acima repousa parte da premissa da não contradição à qual nos referimos 

no início deste trabalho, ou seja, se por um lado os judeus eram considerados “indesejáveis” em 

meio ao processo de construção de uma suposta brasilidade, caso apresentassem alguma 

utilidade podiam ser inseridos naquele tecido. Nesse contexto em que conveniências eram 

medidas e pesadas, a capacidade intelectual e técnica de Giorgio Mortara e de Richard 

Lewinsohn atendia, assim, a outra das obsessões do regime, a racionalidade técnica, que 

conseguia relevar eventuais questionamentos em termos de origem, sempre e quando servissem 

ao cumprimento de seus preceitos positivistas. 

Poder-se-ia neste ponto trazer novamente à discussão a análise que Otto Jöhlinger fizera, 

ainda nos anos 1920, sobre Bismarck e os judeus – como vimos, resenhado por Lewinsohn na 

Weltbühne. Na caracterização do chanceler feita pelo autor e com a qual Lewinsohn 

concordava, destacava-se a maneira como ele abordava pessoas ou grupos segundo a 

conveniência política. Poderíamos afirmar o mesmo sobre o ditador brasileiro? A extensa 

historiografia a respeito, reitera constantemente esse seu lado “pragmático”, pelo qual portanto, 

poderíamos afirmar que sim. 

Em relação aos judeus, no entanto, Vargas não teve que lidar, dentro da sociedade sobre 

a qual governou, com uma “questão judaica” nos mesmos moldes de Bismarck. Mesmo assim, 

é possível afirmar que suas atitudes permissivas em relação antissemitas de seu tempo, assim 

como no caso do chanceler alemão, também foram pautadas por interesses. Em outras palavras, 

permitia que preconceitos antissemitas transformados em políticas, como foi o caso da questão 

imigratória do período, voltada menos a propósitos característicos dos experimentos fascistas 

do que à atenção desta ou aquela estratégia de permanência no poder.  

Tal como foi observado por Leonardo Senkman, o ensaio varguista mais próximo à 

instalação de uma questão judaica se deu com o episódio do lançamento do Plano Cohen, 

entretanto, segundo o mesmo autor, “uma vez instalado o Estado Novo, Vargas não precisava 
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continuar usando o mito do complô”.561 As organizações protofascistas foram assim utilizadas, 

de certo modo à maneira de Bismarck, para combater os liberais opositores e a esquerda, não 

para instalar um modelo fascista no Brasil. Ainda segundo Senkman: 

 

Vargas procurava um modelo de desenvolvimento modernizador por 

intermédio de um populismo autoritário de democracia restrita que 

possibilitasse a expansão dos direitos sociais de cidadania e integração 

nacional e desconsiderou a proposta do Estado Integral que pudesse 

discriminar religiosa e racialmente os judeus.562 

 

 Assim, as contradições nas políticas imigratórias em relação aos judeus nos anos 1930 

e 1940, assim, conectam-se particularmente à construção de composições políticas e aos 

preconceitos de figuras em cargos chave da máquina pública – incluída a diplomacia – do que 

a algo qu poderia ser tomado como questão de Estado, algo que, aliás, em nada reduz a 

perversidade das restrições que fechavam as portas a milhares de refugiados, essas sim, muito 

concretas. 

Por outro lado, temos o “ditador que acreditava em técnicos”. A pauta da racionalidade 

científica, como vimos ao longo deste trabalho, era um aspecto claro daquela administração que 

buscava a modernização do país a partir de uma máquina pública composta por figuras de 

excelência, mesmo que, como afirmou Furtado no parágrafo transcrito acima, os objetivos não 

fossem necessariamente claros. As metas eram grandiosas e “os melhores” não proliferavam. 

Assim, uma vez no Brasil, nossos dois técnicos judeus, embora originalmente pertencessem a 

um grupo tido como “indesejável” pela política imigratória, permitiu-se que, por suas 

credenciais, participassem daquele projeto com todas as prerrogativas de cidadãos brasileiros. 

                                                             
561 SENKMAN, Leonardo, op. cit. p. 644 
562 Ibidem, p. 658. 
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Para Lewinsohn e Mortara, por outro lado, mesmo que cientes dessas nuances, restava 

incorporar-se a esse meio que o recebia em um momento em que haviam sido expulsos de seus 

países enquanto as demais fronteiras se fechavam. Estava em jogo a sobrevivência. A dedicação 

ao novo ambiente, por outro lado, e a recepção ao trabalho que desempenharam extrapolaria as 

circunstâncias que os conduziram ao Brasil, fazendo com que o fim da guerra não significasse 

o retorno e sim uma continuidade que somente se encerraria com o fim de suas respectivas 

vidas. 

Richard Lewinsohn regressou definitivamente para a Europa em 1952 deixando um 

imenso legado intelectual e técnico. Esse retorno, no entanto, não significou o rompimento dos 

laços com o Brasil. Levou com ele, naquele primeiro momento, o cargo de correspondente do 

jornal Última Hora, de Samuel Wainer – que também o abrigara ao chegar, como vimos, na 

então Diretrizes – e manteve uma ininterrupta amizade com o Núcleo de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas, confirmada pelos estudos mensais que realizava para a Conjuntura Econômica 

e também destacada nos textos que escreveu para os jubileus de 20 anos da FGV e da revista 

que aqui fundou em 1947.563 

Na nova fase europeia, na qual Lewinsohn voltou a ter Paris como base, o médico-

economista abraçaria o teatro, principalmente no gênero opereta, outra de suas paixões. E 

também nas obras que compôs para o palco, ao menos em uma delas – Die Nacht von 

Copacabana [A Noite de Copacabana]564 –, escrita nos anos 1960, a cidade que o acolheu por 

quase doze anos foi a protagonista.  

Para Giorgio Mortara, que também permaneceu no Brasil após a guerra, o vínculo 

também se tornou permanente. Nas viagens que faria à Itália depois do fim da guerra isso se 

                                                             
563 A ECONOMIA Mundial nos Últimos 20 Anos. Conjuntura Econômica, ano XXI, n. 11, nov. 1967, pp. 137-

144, Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. 
564 Os manuscritos não publicados da obra, mantidos no acervo da Fundação Richard Lewinsohn-Morus em 

Zurique mostram algumas variações no título: Karneval in Rio [Carnaval no Rio] ou Eine Nacht in Copacabana 

[Uma Noite em Copacabana]. 
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demonstrava, inclusive, por sua preocupação de refletir no exterior um quadro mais real do 

Brasil. Exemplo disso observa-se já na primeira dessas viagens, em 1949, quando propôs a 

criação de um Instituto de Estudos Brasileiros em uma universidade italiana. O propósito, 

segundo escreveu em carta ao professor Ferdinando Milone, da Universidade de Roma, era “o 

estudo dos aspectos físicos e sociais do Brasil e a difusão de informações precisas e objetivas, 

coordenadas em cursos de conferências ou de aulas sobre tais argumentos”.565 Embora essa 

ideia não se tenha concretizado, os diversos estudos que ele realizou sobre o país praticamente 

até o final da vida, continuaram refletindo o interesse em mostrar internacionalmente, através 

da estatística que ele mesmo ajudou a aperfeiçoar em seu lugar de exílio, um panorama melhor 

definido da realidade brasileira.  

Em 1956, quando Mortara decidiu finalmente aceitar um convite, várias vezes reiterado 

por seus amigos na Itália, para lecionar na Universidade de Roma, retomou os estudos das 

relações entre demografia e economia e fundou, na mesma casa de estudos, o Instituto de 

Demografia, o primeiro na Itália. Por meio dele publicou diversos estudos originais resgatando 

sua experiência no Brasil e expandindo-a para outros cenários comparáveis ao brasileiro.566 E 

mesmo durante esse novo período de atividade docente em seu país de origem, porém, 

permaneceu profissionalmente vinculado ao IBGE, representando-o em reuniões internacionais 

como Bruxelas (1958), Viena (1959) e Nova York (1961).567  

Na Itália apresentou também trabalhos relacionados à demografia no Brasil, inclusive 

na prestigiosa Accademia dei Lincei, instituição com a qual havia renovado os laços, 

                                                             
565 Entregue ao professor e velho amigo Ferdinando Milone, então na Universidade de Roma, a mesma incluía 

ainda o esboço de um plano de cursos. MORTARA, Giorgio. Per un Istituto di Studi Brasiliani. [Appunti 

consegnati al prof. Milone dell’Università di Roma, a scopo di studio. Roma, 19 out. 1949. ASBIT (t), Banca 

d’Italia, Direttorio – Einaudi, pratt., n. 20, fasc. 2, sfasc. 24 – pag. 31.  
566 Entre eles, está um que trata das estatísticas demográficas nos países subdesenvolvidos (MORTARA, Giorgio. 
Applicazioni delle Statistiche Demografiche nei Paesi Sottosviluppati. Roma: Istituto di Demografia, Università 

di Roma, 1960) e outro voltado a analisar as uniões conjugais livres na América Latina (MORTARA, Giorgio. 

Nuovi Dati sulle Unioni Coniugali Libere nell’America Latina. Roma: Istituto di Demografia, Università di Roma, 

1965) 
567 MORTARA, Giorgio, 1985a, op. cit. pp. 48-50. 
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forçosamente cortados em 1938. As últimas páginas de suas memórias, concluídas em fevereiro 

de 1964, três anos antes de sua morte em 30 de março de 1967, no Rio de Janeiro, mostram 

uma intensa agenda de trabalhos realizada entre seu país de nascimento e seu país de adoção, 

pautada pela experiência de duas décadas e meia de um exílio que se tornou permanência. 

Não foram poucas as ocasiões em que Giorgio Mortara manifestou seu apreço tanto ao 

Brasil quanto ao grupo de técnicos que o aguardava em sua chegada em 1939. Um dos 

momentos que melhor registram essa gratidão é o discurso que pronunciou, em 1953, ao receber 

o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Brasil, no qual destacou ter sido nessa 

instituição onde pôde retornar à cátedra professoral “depois de ter sido dela afastado pela fúria 

nazifascista”.568 Foi ali também que viu seus filhos completando os estudos superiores e sua 

única filha, Marcela Mortara, tornando-se docente de uma de suas casas, a Faculdade Nacional 

de Filosofia. Os agradecimentos na ocasião da outorga de um título que, como afirmou, 

marcavam o coroamento de sua carreira de estudioso, foram muitos e nominalmente citados, 

incluindo os primeiros mestres na Itália. Dentre os nomes brasileiros, evocou em sua fala um 

elenco que resume sua própria trajetória no país: 

 

[O] velho amigo Barboza Carneiro, que promoveu minha vinda para este País; 

o inolvidável Carneiro Felippe e o querido Teixeira de Freitas, que me 

chamaram a colaborar no recenseamento de 1940, me acolheram com bondade 

inesperada, restaurando minha fé na humanidade, que ameaçava ruir e me 

assistiram fraternalmente no afanoso esforço para reconstruir desde os 

alicerces a vida da minha família e organizar sobre novas bases o meu 

trabalho; Rafael Xavier, que mais tarde cooperou com eles para os mesmos 

fins; Otávio Alexander de Morais, que esteve ao meu lado, guia sagaz e 

conselheiro afetuoso. 

 

                                                             
568 Em 1939, a convite de Carlos Chagas Filho e de José Carneiro Felipe, Giorgio Mortara ministrou ali um curso 

de biometria. 
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Lembro, ainda, mais uma vez, meus companheiros de trabalho no Gabinete 

Técnico do Serviço Nacional de Recenseamento de 1940 e no Laboratório de 

Estatística do Instituto Brasileiro, aos quais desejo manifestar publicamente 

minha viva gratidão pela inteligente e carinhosa colaboração, que ainda não 

foi dignamente reconhecida e retribuída. Não podendo citá-los todos, limito-

me a mencionar dois dos primeiros e mais distintos entre eles, Alceu Vicente 

de Carvalho e Ernani Timóteo de Barros. 

 

[...] 

 

Desejo e confio que o trabalho apaixonado meu e de meus filhos, pelo Brasil, 

seja testemunho de nosso perene reconhecimento para com esta nova Pátria 

que a bondade dos homens tornou sumamente querida aos nossos corações.569 

 

Na busca por assomar algumas peças ao mosaico de interações que formaram o contexto 

em que técnicos e intelectuais judeus perseguidos pelo nazi-fascismo foram recepcionados no 

Brasil os recortes levaram à escolha de caminhos, obrigando a deixar de lado outros que nos 

poderiam ter afastado do objetivo principal. Isso, de modo algum significa que eles não serão 

explorados no futuro. Por enquanto, contudo, permanecerão abertos como possibilidades e, 

embora hoje sejam somente matéria-prima, engavetada na forma de documentos e ideias cruas, 

uma vez encerrada a etapa ora apresentada, certamente buscar-se-á trilhá-los.        

  

                                                             
569 GIORGIO Mortara, Professor “Honoris Causa”. Revista Brasileira de Estatística, Ano XIV, N. 54, abril-junho 

de 1953, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, p. 199-200. 
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