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A história das relações França-Brasil começa no conturbado século XVI, quando as potências européias 
competiam pelo domínio das terras do Novo Mundo. Desde o pretenso descobrimento do Brasil por Jean 
Cousin (2) e do comércio ilícito do pau-brasil, passando pelas tentativas de instalação na Baía de Guanabara 
e em São Luís do Maranhão, até os ataques episódicos dos corsários ao Rio de Janeiro em 1710-11, todos 
esses eventos, pertencentes às relações internacionais da época do Antigo Regime tem sido devidamente 
registrados na historiografia dos dois países, estando entretanto longe de esgotar o inventário das suas 
influências mútuas(3). Ainda na época colonial, os ideais da Revolução Francesa marcaram os movimentos 
de rebeldia, podendo ser percebidos com clareza na Inconfidência mineira e na Revolução de 1817. Foi para 
sublinhar esta influência que Joaquim Nabuco afirmou "todas as nossas revoluções (antes da Independência) 
foram ondulações que começaram em Paris...", palavras que ficaram bastante conhecidas. No primeiro 
império, as missões científicas e artísticas marcaram a vida cultural independente que apenas se esboçava. A 
primeira e mais famosa foi aquela liderada por J. Lebreton(4), que trouxe ao Brasil Jean Baptiste Debret 
(pintor), Nicolas Antoine Taunay (pintor), Auguste Taunay (escultor), Grandjean de Montigny (arquiteto), 
Emile Levasseur (cientista), Pradier (gravurista). A partir daí, a marca da estética francesa e a presença dos 
estilos literários franceses na nossa literatura constituíram um dado permanente. 
 
Sem falar no papel que as escolas de pensamento social e político, e em especial o positivismo, 
desempenharam (sofrendo evidentemente adaptações) na elaboração das escolas de pensamento brasileiras. 
Inúmeros franceses contribuíram para a vida cultural, sua participação indo desde a fundação de jornais e 
periódicos (como o Jornal do Comércio em 1827), até escolas como a Escola de Minas de Ouro Preto, criada 
por Henri Gorceix, ou institutos como o dos Cegos na Urca, fundado pelo médico da família imperial, J.F. 
Sigaud, criador também da Sociedade de Medicina, hoje Academia Nacional de Medicina, e do primeiro Jornal 
Médico(5). 
 
Por outro lado, a fauna, a flora e os costumes do Brasil exerceram certa atração sobre os cientistas e 
escritores franceses. Cuvier incorporou grande parte da flora brasileira à flora universal, La Condamine 
explorou a bacia Amazônica, Saint-Hilaire, um dos mais importantes viajantes do século XIX, registrou usos, 
costumes e cenários até então desconhecidos, e o Barão Roussin foi um grande explorador do litoral 
brasileiro. 
 
Dos muitos trabalhos dedicados a resgatar as relações França – Brasil ressalta, sem dúvida, pelo pionerismo, 
pela amplitude do período abarcado e pelo levantamento exaustivo dos dados, o livro de Mário de Lima 
Barbosa, Les français dans l’histoire du Brésil, secundado muitas décadas depois pelo livro do ex-embaixador 
do Brasil na França, Lyra Tavares, Regards sur cinq siècles France - Brésil, ambos publicados em português e 
francês(6). 
Falar sobre "a influência do espírito, das idéias e da civilização francesas no Brasil, a sua repercussão 
permanente e duradoura nas nossas instituições, na moda e no estilo de vida das elites afrancesadas"(7) ou 
sobre o fascínio exercido pelo Brasil sobre os intelectuais franceses não é, no entanto, a intenção deste 
trabalho. 
Nosso objetivo se afasta da intenção de esmiuçar a enaltecida influência francesa na cultura brasileira, para 
enfocar as relações França-Brasil como parte dos acontecimentos que marcaram a segunda metade do 
século XIX e, em especial, como um meio de conhecer melhor o intenso movimento de mercadorias, homens 
e dinheiro que redefiniram a teia de relações ligando o Novo e o Velho Mundos. 
 
A imagem do Império do Brasil refletida na bibliografia produzida pelos analistas e viajantes, na França, em 
meados dos século XIX sofreu o efeito de duas ordens de acontecimentos. De um lado, daqueles decorrentes 
dos interesses franceses ligados à emigração e ao desenvolvimento dos negócios da burguesia comercial e, 
de outro, das variações na política interna e externa brasileiras, sobretudos na questão imigratória. Nas 
décadas imediatamente anteriores a 1850, o governo imperial desafiou a Inglaterra ao manter o tráfico 
Atlântico de escravos e sofreu retaliações que quase levaram ao conflito aberto entre os dois países. Para 
muitos observadores, a confrontação entre os dois países teria repercussões a nível das relações comerciais, 
o que poderia beneficiar os interesses comerciais da França.  
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Em consequência, muito se escreveu com a intenção de divulgar as características do Brasil, estimular a 
imigração francesa e assim fortalecer o comércio entre os dois países. Após a promulgação da lei Euzébio de 
Queiroz, o assunto que passou a chamar a atenção dos observadores franceses, tanto por motivos internos à 
França, quanto pela política implementada pelo governo imperial, foi a "colonização moderna", questão que 
ocupou uma parte significativa dos intelectuais ingleses nos anos 1830 e 1840 e que também ganhou os 
analistas franceses, sobretudo a partir dos anos 1840. Finalmente, no último quartel do século, dois 
acontecimentos se refletiram na relação entre os dois países: do lado francês, a derrota na Guerra Franco 
Prussiana e o comportamento da curva demográfica provocaram uma inflexão na política oficial francesa, 
quanto à questão emigratória; do lado brasileiro, a eclosão da Guerra do Paraguai, transformou a visão 
pacífica que se tinha do Brasil, na medida em que o Império teve sua imagem associada à uma política de 
expansionismo continental. 
 
Os livros e artigos publicados na França sobre o Brasil, em meados do século XIX, refletiram esses temas em 
consonância com as alterações demográficas, econômicas e políticas da sociedade francesa.  
  
1. Império do Brasil: parceiro comercial 
 
A convicção generalizada na França de que as relações entre o Brasil e a Inglaterra estavam sofrendo um 
abalo decisivo por ocasião da pressão exercida pela Inglaterra para proibir o tráfico de escravos (como, por 
exemplo a adoção de medidas unilaterais como o Bill Aberdeen) levou uma parte da burguesia comercial 
francesa a acreditar, em meados dos anos 1840, que o momento era propício ao estreitamento das relações 
comerciais e políticas entre os dois países. Consideravam que o Brasil lucraria muito em se aproximar de 
outra potência européia, "tão poderosa quanto a Inglaterra", e que ademais era sua histórica rival. A França, 
acreditavam, precisava ocupar um lugar que era legitimamente seu nas relações comerciais com o 
continente latino-americano. A independência desses países abrira um espaço amplo para os negócios 
franceses nessas regiões e cumpria entabular esforços para ocupá-lo. A instabilidade política que reinara por 
largos períodos desde a Revolução Francesa podia ser apontada como responsável pelas dificuldades 
encontradas no caminho da realização desses desígnios. Tratava-se de soerguer a potência marítima e 
comercial francesa e recuperar o terreno perdido. 
 
Embora a ocorrência da guerra da Criméia (1854/1856) tenha prejudicado um pouco esses planos - a guerra 
obrigou o governo francês a requisitar os navios da Marinha Mercante para abastecer as tropas estacionadas 
na Turquia -, o fato é que o comércio entre a França e o Brasil se expandiu na década de 1850. Em 1854, os 
dados gerais sobre exportações e importações colocavam o Brasil em 9º lugar, entre os maiores 
consumidores de produtos franceses, embora estivesse em apenas 14º lugar entre os países exportadores 
para a França. Importava mercadorias no valor de 75 milhões de francos e exportava mercadorias no valor 
de 45 milhões de francos, aproximadamente. Os economistas liberais começaram a colocar o problema nos 
seguintes termos: para que os brasileiros comprassem mais produtos franceses era preciso que os franceses 
comprassem mais produtos brasileiros. 
 
É por isso que os analistas mais atentos aos interesses comerciais franceses, como Charles Reybaud, 
assinalavam os obstáculos para o crescimento do comércio não estavam apenas no plano político, e 
sublinhavam os obstáculos de ordem econômica que haviam impedido o estreitamento dos laços comerciais 
entre a França e os países latino-americanos justamente no momento em que isso poderia ocorrer da forma 
mais favorável(8).  
 
Para Reybaud, o mercado potencial de 30-36 milhões de consumidores da América do Sul tinha sido 
negligenciado até aquele momento pelos governos da França, porque tarifas protecionistas para os produtos 
originários das colônias e a cultura alternativa de produtos que os países latino americanos exportavam, 
como o cultivo da beterraba, impediam o desenvolvimento do comércio com aquela parte do mundo. Para 
incentivar o comércio entre ambas as partes, a França precisava comprar mais produtos latino-americanos. 
Mas isto vinha sendo obstaculizado em decorrência de aspectos ultrapassados da política econômica 
francesa. Primeiro, para favorecer as suas próprias colônias a França sobrecarregava de taxas alfandegárias 
os produtos tropicais, como aqueles que vinham de muitas regiões da América Latina.  
 
Em segundo lugar, o açúcar de beterraba que constituíra uma solução notável para a época do Bloqueio 
Continental foi deixando de ser uma boa alternativa porque só se mantinha graças ao protecionismo que 
barrava seus concorrentes, o açúcar brasileiro e cubano, do abastecimento do mercado interno. Segundo 
Reybaud, o estímulo ao cultivo da beterraba para a extração do açúcar teve para a França três efeitos:  
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1) fez com que o preço do açúcar na França fosse mais caro do que em qualquer outro país do mundo; 2) 
dobrou e em alguns casos triplicou o valor das terras que produziam beterraba; 3) tornou os cereais mais 
caros porque alguns departamentos se voltaram para a sua cultura (como os do norte). O resultado era, na 
sua opinião, uma valorização artificial dos produtos da terra. 
 
 E para ele, nenhum desses efeitos foi bom para o consumidor francês. Melhor teria sido seguir o exemplo da 
Inglaterra que não sacrificou os interesses da sua marinha, do seu comércio, da sua indústria, dos seus 
consumidores, para favorecer uma "fantasia" com aparência de riqueza territorial. No entanto, sendo 
realista, Reybaud não acreditava que a indústria do açúcar de beterraba pudesse ser desmontada. Mas o 
açúcar não era o único produto tropical de interesse par a França. O café, por exemplo, não devia ser 
sacrificado ao "culto subalterno da chicória" e constituía um produto excelente para ser trocado pelos 
manufaturados ou produtos agrícolas franceses. Embora as colônias francesas produzissem café, inclusive de 
qualidade superior, não o faziam em quantidade suficiente para abastecer o mercado francês. E prescindiam 
do protecionismo tarifário, já que a qualidade do café das colônias francesas era superior à dos outros 
produtores. O que acontecia era que o consumo de café não se mostrava tão grande quanto poderia."Il est 
résulté de cet état de choses que la consommation n’a pas pris les dévoloppements que devait lui donner le 
goût naturel du peuple pour une boisson salubre, agréable, fortifiante, et que l’usage de cette boisson 
alimentaire n’a encore, en raison de son prix pénétré qu’incompletement les masses."(9) 
 
O incremento das relações comerciais entre a França e o Brasil beneficiariam, com certeza, a Marinha 
Mercante francesa, pois esta detinha mais ou menos o monopólio do transporte de mercadorias entre os dois 
países. Em 1854, dos 121 navios entrados nos portos franceses vindos do Brasil, 95 eram franceses. E dos 
103 navios saídos dos portos franceses com destino ao Brasil, 87 eram franceses. 
 
Graças a opiniões como a de Reybaud, a tendência do governo francês nos meados do século XIX era acabar 
paulatinamente com as tarifas protecionistas. Portanto, o momento era propício para tornar o Brasil e seus 
produtos tropicais conhecidos na França, para que o mercado de oito milhões de consumidores brasileiros 
pudesse aumentar o consumo de produtos franceses. O Brasil comprava mais da França do que vendia e isto 
já provava a atração que os produtos franceses exerciam no mercado latino-americano.  
 
Mas a política tarifária era apenas um aspecto da questão. 
A sanidade do regime político desde a Revolução Francesa baseara-se, sem dúvida, numa política de 
sustentação do pequeno agricultor e pequeno proprietário. A política de garantir a propriedade da terra aos 
camponeses(10), executada na opinião dos liberais, por razões sociais e políticas, sofria para os economistas 
da falta de "racionalidade econômica", pois levava a uma certa pulverização das explorações. Houve algumas 
tentativas frustradas de alterar esta situação, e copiar o sistema inglês de concentração da propriedade. O 
ministro do Interior (1806) François de Neufchateau, por exemplo, tentou, mas desistiu face à reação dos 
agricultores que viram sua iniciativa como um atentado à propriedade(11). 
 
A capacidade de mobilização política dos agricultores sempre foi muito grande, o que pode ser percebido, por 
exemplo, na questão dos pastos livres e do direito de passagem (para a transumância dos rebanhos, 
sobretudo de carneiros). Em 1791, estes direitos foram abolidos em geral, mas mantidos nas terras incultas 
ou em pousio; nova tentativa de suprimi-los foi feita em 1808, por serem considerados atentatórios ao 
direito de propriedade. Mas as comissões nomeadas para estudar o problema resolveram que deviam ser 
mantidos nas regiões de montanha e nos departamentos do Norte, onde sua supressão teria feito dobrar o 
preço da lã. Em 1814 são novamente suprimidos, mas os prefeitos têm o poder de suspender a execução da 
medida(12).  
 
A criação do Cadastro de terras e a aplicação de um novo censo, obras da era napoleônica, permitem um 
quadro relativamente preciso da estrutura agrária francesa no século XIX. Em 1838, a situação era a 
seguinte: 200 mil grandes propriedades, 70 mil propriedades médias e 3 milhões de pequenas propriedades.  
Os efeitos desta situação foram descritos pelo Journal d’Agriculture de 1842: "cinco milhões de proprietários 
de terras, de famílias assentadas sobre um solo que lhes pertence! Aí está a barreira intransponível à 
desordem. Não há na França nem matéria nem pretexto para o aparecimento de revoluções que transtornem 
a ordem social."(13) Acrescente-se a isso que a fase de crescimento demográfico parou por volta do 
momento da crise agrícola de 1846, sobre a qual vieram se juntar uma crise financeira, industrial, comercial 
e política.  
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A política de proteção ao pequeno agricultor, portanto, indispensável do ponto de vista político à sustentação 
do segundo império, não permitia à França favorecer a burguesia comercial em detrimento das classes 
agrárias. Copiar a política econômica extrovertida da Inglaterra que os franceses partidários do 
estreitamento das relações comerciais entre seu país e a América Latina tanto admiravam, tinha um preço 
que o conjunto da sociedade não estava disposto a pagar.  
 
Por outro lado, estava arraigada no senso comum a idéia de que os franceses não se expatriavam com 
facilidade. Um entusiasta da emigração, o economista Jean Duval procurou no passado razões históricas para 
desmentir esta tese: 
"Il est de mode aujourd’hui de rejeter la torpeur casanière des populations françaises sur le génie de la race 
et de la nation, que l’on déclare antipathique aux déplacements. L’histoire dément cette trop indulgente 
explication. Et quels peuples, plus que les Gaulois et les Francs, nos aïeux, ont rempli le monde du bruit de 
leurs aventures ? Quels prêtres et quels rois entrainèrent l’Europe aux croisades ? Quels navires sillonnèrent 
les premiers mers de l’Afrique occidentale et les fleuves de l’Amérique du Nord ? De quelles rives partirent 
les barons normands qui conquirent l’Angleterre, ancêtres de l’aristocracie que aujourd’hui la gouverne ? Et 
les Irlandais, les Ecossais, les habitants du pays de Galles qui sont la meilleure partie de l’émigration 
britannique, appartiennent-ils à la race anglaise ou à la race celtique ? L’île Maurice et le Canada, les deux 
plus prospères colonies de la Grande Bretagne ne sont-ce pas des colonies françaises d’origine et peuplées 
en majorité de Français ? En gratifiant les peuples du Nord du génie colonisateur aux depens des peuples du 
midi, on oublie que l’Asie Mineur, l’Egypte, la Grèce et Rome couvrirent les bords de la Méditerranée de 
colonies qui sont devenues les pepinières d’une moitié des peuples modernes. »(14) 
 
Em decorrência de todos estes fatores, a emigração francesa, em geral, e para o Brasil, em particular, 
permanecera uma escolha individual e pouco apreciada pelos franceses metropolitanos. Para alguns, os 
franceses quando se expatriavam não permaneciam franceses: se viviam em meio aos "selvagens" se 
transformavam também em "selvagens"... Para outros, os franceses tinham uma tendência em recriar as 
características urbano-comerciais da sociedade de onde provinham e uma dificuldade de formar colônias de 
outra natureza: "ils ne réussissent à l’étranger que comme coiffeurs, parfumeurs, maitres de danse, etc. 
(pourquoi pas aussi comme cuisiniers, la caricature serait complète...)"(15).  
A experiência e o relato que dela fez o comerciante Victor Athanase Gendrin confirmam esta palavras. No 
navio que o trouxe ao Brasil em 1816 só encontrou compatriotas interessados em se estabelecer na cidade 
do Rio de Janeiro, como artesãos (trabalhando com jóias, couro, tecidos ou armas), sendo que ele próprio 
era sócio de uma loja de tapetes(16).  
 
Outro observador, Ruelle Pomponne, culpa até certo ponto a sociedade brasileira que não oferecia muitas 
oportunidades de ganhar dinheiro; assim sendo, os emigrados, mesmo aqueles que vinham com outras 
aspirações, acabavam se transformando em professores de música, de dança ou garçom de café (os 
melhores pagos)(17).  
Uma vez no Rio de Janeiro, os franceses se concentravam na Rua do Ouvidor (a elite dos emigrados), São 
José, Latoeiros, Assembléia, Cano e Ajuda. Os críticos deste tipo de emigração, como Charles Expilly, 
assinalavam a prática nada ortodoxa dos seus compatriotas, explicando que negócio afrancesado se tornou 
sinônimo de negócio escuso.  
"Sans prétendre établir des proportions exactes, je dirai, par à peu près, que l’émigration française se 
compose, pour les deux tiers, de gens sans aveu, que leurs vices ou leurs crimes ont forcés de quitter leur 
patrie. (...) L’ áppoint du troisième tiers est fourni par des négociants malheureux, mais non degradés; des 
ouvriers laborieux; des pères de famille accablés par la misère, qu’un fol espoir de réaliser rapidement une 
modeste fortune a poussés à l’expatriation... 
Cette statistique une fois dressée, rien ne nous empêche de déclarer que la rue do Ouvidor ne jouit pas d’une 
excellente réputation. C’est là, prétendent le Brésiliens, que s’accomplissent plus particulièrement ces 
negócios afrancesados qui ont jeté sur notre nom un si triste vernis."(18)  
  
2. Um remédio para o pauperismo: a emigração 
 
O papel da emigração começou a mudar quando as condições do desenvolvimento europeu alteraram as 
condições de vida da população rural. 
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No século XIX foram, portanto, sobretudo as causas econômicas que motivaram os movimentos 
populacionais: miséria, más colheitas, falta de trabalho e, em alguns casos, uma política deliberada do 
Estado de se livrar de uma parcela da população, a mais pobre. Nas palavras de Charles Lavollé, um analista 
de 1852: 
 
"Depuis vingt ans, l’émigration européenne a pris des développements considérables. Il ne s’agit plus, 
comme autrefois, de déplacements partiels, determinés soit par les dissensions religieuses, soit par les 
passions politiques, ou seulement par l’ardeur chevaleresque de la conquête et des aventures. L’émigration 
au XIX ème siécle est devenue un fait général, permanent, regulier; la plupart des nations de l’Europe, 
toutes les races du vieux monde alimentent ce vaste courant que entraine vers un monde nouveau des 
familles, des populations entières."(19)  
A emigração pareceu a muitos uma solução para o fenômeno que desde o final do século XVIII preocupava 
os espíritos afetados pela "descoberta da sociedade": o problema da pobreza. O crescimento desenfreado do 
número de pobres foi tratado nas obras dos economistas do século XIX como assunto central e designado de 
pauperismo(20).  
Talleyrand(21), no início do século XIX, já escrevera uma memória sobre as vantagens da "moderna 
colonização" para resolver o problema da "população superabundante"(22). Em meados do século, seu 
trabalho ganhou uma reedição em anexo à obra de M. Dutot, De l’expatriation considéré sous ses rapports 
économiques, politiques et moraux... suivi d’un mémoire de M. le Prince de Talleyrand-Périgord. O novo 
contexto, marcado sobretudo pelo aumento populacional e pelos movimentos sociais, que cresceram 
paulatinamente até explodirem nas revoluções de 1830 e 1848, sugere a retomada da idéia de que possuir 
colônias podia ser uma maneira apropriada de resolver o problema da crise social(23). 
 
Até o final da época moderna, a emigração francesa se resumira, de um lado, às tentativas de colonização do 
outro lado do Atlântico e, de outro, à saída de grupos de recalcitrantes, em função das perseguições 
religiosas(24). No Antigo Regime, a emigração motivada sobretudo por razões políticas ou religiosas não 
constituiu uma onda significativa, em termos numéricos(25). Assim mesmo, o movimento migratório ganhou 
algum impulso a partir do reinado de Luís XIV, quando Colbert adotou medidas visando incentivá-lo. 
Medidas, sem dúvida, chocantes como esvaziar regularmente o Hospital Geral de Paris, enviando às colônias 
moças em idade de casamento. Em 1673, por exemplo, enviou 16 moças a Bourbon e 60 ao Canadá. E a 
partir dessa data, não se passou um ano sem que este tipo de "expedição" fosse promovida para as colônias 
francesas, por iniciativa do governo. Há uma estimativa (algo exagerada) de que de 20 mil a 23 mil 
indivíduos, ou 1/1000 da população total da França (23 milhões à época), teriam emigrado, livremente ou 
não, a cada ano para as colônias. O destino destas pessoas era Caiena, Antilhas, Madagascar, Pondichery, 
etc. No século XVIII, a mortandade era elevada entre os imigrantes: de cada cinco, dois morriam no primeiro 
ano(26). Mas apesar do Colbertismo, em geral, durante o Antigo Regime, o crescimento populacional era 
visto como positivo. 
 
A questão é que de 1815 a 1848 a população francesa passou de 29,4 milhões de habitantes para 
aproximadamente 35,5 milhões. Isto marcou a volta ao padrão de crescimento da segunda metade do século 
XVIII (aproximadamente 185 mil por ano)(27). Sob o efeito da Revolução de 1830, que destronou Charles X 
e coroou Luís Felipe de Orléans (abrindo o período designado na historiografia francesa como Monarquia de 
Julho), os economistas liberais, seguindo Jean Baptiste Say, desenvolveram uma ideologia largamente 
baseada na problemática da população colocada nos termos do pastor e economista inglês Thomas Robert 
Malthus (1766-1834)(28). Havia excesso de miséria porque havia excesso de população, e havia excesso de 
população porque havia excesso de imprevidência das classes populares. Preocupados com os efeitos da 
contestação política e social, estes analistas não levaram em consideração o fato de que a França estava 
perdendo terreno para os demais países europeus: em 1800, ela representara 16% da população européia; 
em 1820, 14,5%; em 1848, 13%(29).  
 
A preocupação com a fecundidade das camadas populares resultou em pressão em favor da adoção de 
métodos contraceptivos. O discurso oficial que tinha sido populacionista no Antigo Regime e na França 
revolucionária, tornou-se decididamente malthusiano. As novas virtudes enaltecidas eram o trabalho, a 
poupança e a prudência na vida conjugal(30). O sistema escolar de Guizot e o sucesso que obteve, fazendo 
recuar numericamente o analfabetismo, aumentou o alcance e a eficiência da divulgação da nova moral 
oficial.  
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3. A moderna colonização 
 
O malthusianismo veio se juntar ao interesse pela colonização moderna, tendência que acompanhava o 
crescente impulso dos países europeus na obtenção de áreas de influência. Os livros e artigos dedicados ao 
assunto insistiam no caráter moderno desta colonização para distingui-la da que estivera ligada ao Antigo 
Regime e aos princípios do Mercantilismo, e que prevalecera numa etapa considerada pelos liberais como 
encerrada da história dos povos. Mais uma vez, o exemplo vinha da Inglaterra, que soubera transformar 
suas relações coloniais e tinha, no novo padrão de relacionamento com as colônias, um estímulo à indústria e 
ao comércio.  
Jules Duval, grande defensor dos colonos franceses na Argélia, ele próprio emigrante retornado, como 
propagandista da solução emigratória escreveu vários trabalhos para expor as suas idéias. Louvava a 
emigração como um remédio indireto, mas muito eficaz para as misérias geradas pelo pauperismo, porque o 
pauperismo se manifestava pela alta dos preços dos produtos de primeira necessidade ou pela baixa dos 
salários, ou por ambos os fenômenos. Diminuindo a população estar-se-ia agindo sobre as duas pontas: 
menos oferta de trabalho provocaria a alta dos salários e menos demanda por produtos alimentícios, 
acarretaria a queda dos preços(31).  
Seus trabalhos influenciaram muitos autores. Entre eles, o autor que alcançou mais notoriedade foi Leroy-
Beaulieu. De la colonisation chez les peuples modernes foi provavelmente a obra mais completa escrita na 
França sobre a colonização moderna, em meados do século XIX(32). Escritor consagrado de vários livros e 
artigos, Beaulieu separava a emigração – ato instintivo, individual, comum em diferentes épocas históricas - 
e colonização. Esta era na verdade um sistema, com regras estabelecidas e que só podia ser empreendida 
por uma sociedade madura e avançada. Ao dizer isto estava defendendo a anexação territorial da Argélia, da 
Tunísia, único meio na sua opinião de realizar a tarefa de colonizar(33).  
 
No livro, Beaulieu procurou traçar as características principais dos diversos tipos de colonização ao longo da 
história da humanidade. A tipologia resultante tornou-se clássica. As colônias podem ser reduzidas a três 
tipos fundamentais: as colônias de comércio (feitorias, corredores comerciais), as colônias agrícolas e as 
colônias de plantation, isto é, exportadoras de produtos agrícolas tropicais, dos quais tem o quase 
monopólio. Para ter sucesso nas primeiras, era necessário que a metrópole possuísse uma marinha mercante 
desenvolvida; as duas outras envolviam situações bem mais complexas. O segundo tipo, implica em 
população metropolitana numerosa para ter sucesso; desenvolve-se homogeneamente e sua tendência é se 
tornar independente da metrópole, primeiro economicamente, depois politicamente. Já as colônias de 
exportação, necessitam de grande quantidade de capital e, em geral, se escoram numa "organização artificial 
do trabalho" para assegurar mão de obra abundante aos capitalistas. Como exemplos, Beaulieu cita a 
escravidão moderna e o sistema do "sufficient price" do economista inglês E. G. Wakefield(34).  
 
Na formação de colônias, os países deviam respeitar suas caraterísticas próprias, isto é, adequar o tipo de 
colônia à existência ou não de capitais ou população em abundância, etc. Em todos os casos de colônias de 
tipo dois e três, entretanto, duas coisas eram indispensáveis para o sucesso: a preparação do terreno, isto é, 
a necessidade dos poderes públicos proporcionarem a infraestrutura necessária à ocupação e a organização 
de um eficiente serviço de terras(35).  
Discorrendo sobre este último tópico, Leroy-Beaulieu dizia só existirem dois tipos de regimes de propriedade 
da terra: o de concessão gratuita ou o de venda. À primeira vista poderia parecer que o regime mais justo 
era o que distribuía as terras coloniais gratuitamente. Certamente a maneira mais segura de atrair os 
imigrantes, pois o que as massas proletárias da Europa mais desejavam era tornarem-se proprietárias. E 
ademais, segundo o entendimento de certa escola de pensamento econômico, as terras coloniais sendo 
virgens, sem trabalho acumulado nelas, não possuiriam nenhum valor(36). Além disso se dadas 
gratuitamente deixariam os imigrantes de posse do pecúlio que trouxessem e que poderia ser investido na 
colônia. Além de tudo isso, ainda permitiria ao Estado manter o controle sobre todo o processo. Mas, apesar 
de todos esses argumentos, que poderiam convencer o observador superficial, segundo Beaulieu, este 
sistema tinha sido condenado pela experiência de três séculos de colonização. Do ponto de vista teórico era 
totalmente falso que as terras virgens não tivessem nenhum valor, e a prova era que sempre que se pôs 
terras à venda elas encontraram compradores, mesmo quando o preço era elevado como na Austrália. 
 
Por outro lado, as terras coloniais, quando próximas dos centros de colonização ou das vias navegáveis, de 
estradas, ou seja, aquelas cujos produtos poderia alcançar facilmente o mercado existente, e que fossem 
medidas e demarcadas, possuíam em razão disso tudo um valor real e palpável, porque havia trabalho 
externo incorporado nelas. 
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Acresce-se a isso o fato de que a concessão gratuita não tinha o poder de atração que se costumava lhe 
atribuir porque o que atraía o imigrante era a possibilidade de tornar-se proprietário, no sentido moderno do 
termo, isto é, a propriedade absoluta e incondicional. Ora a concessão gratuita mutilava esse direito porque 
o tornava precário, isto é, sujeito a condições (obrigações que sujeitam o proprietário). Tratava-se mesmo 
de um processo humilhante, para a obter, seria preciso solicitar uma terra...., para a conservar, seria 
necessário manter uma atitude modesta e respeitadora em relação às autoridades... Por tudo isso, todos os 
colonos sérios, inteligentes e munidos de recursos preferiam comprar as terras das mãos de algum 
especulador, que certamente a venderia por um preço altíssimo, do que consegui-las gratuitamente de 
alguma autoridade(37).  
 
Economistas como Duval e Leroy-Beaulieu desejavam que a França perdesse o preconceito, e inspirada no 
exemplo da Inglaterra, acreditasse que a emigração não empobrecia as nações. Pelo contrário, podia ser a 
solução para o crescimento descontrolado da população que, este sim, constituía uma ameaça à 
humanidade, como denunciara Malthus(38). Suas vozes somavam-se àqueles que sugeriam o estreitamento 
das relações entre o Brasil e a França como meio de estimular de um lado a emigração dos pobres, e de 
outro a venda de produtos franceses. 
O assunto foi tratado por extensa bibliografia francesa e brasileira (muitas vezes escrita em francês). 
Viajantes e seus relatos de viagem ou cientistas pretendendo traçar um perfil da natureza - recursos 
naturais, fauna, flora, das mazelas - as temíveis doenças tropicais -, ou da sociedade e instituições 
brasileiras. Parte desta bibliografia, como vimos, era motivada pelo desejo dos franceses de aumentar sua 
participação no comércio com as zonas tropicais e parte, porém, era propaganda orquestrada pelo governo 
brasileiro para atrair colonos franceses. Algumas misturavam os dois objetivos. Os livros de aventuras, 
relatos exóticos e pitorescos, eram os mais críticos, mas resvalavam frequentemente para a difusão de um 
estereótipo do "modo brasileiro de ser", que não estava ainda totalmente cristalizado. 
 
Charles Ribeyrolles afirmava na apresentação do seu livro: "La pensée de ce livre est une. Voyages, études, 
débats, polémiques, tout y converge, y tem au même but: la colonisation"(39); Louis Couty, outro 
propagandista do Império do Brasil, utilizou essas palavras como epígrafe do seu(40). Mas no período que 
separa a publicação dos dois livros, o governo francês proibiu a emigração para o Brasil, em decorrência de 
algumas experiências desastrosas(41). Este fato provocou a publicação de outra onda de livros procurando 
justificar o acontecido ou mostrar como a situação evoluíra de modo favorável. 
Um terceiro entusiasta da emigração francesa para o Brasil afirmava ser uma lástima que "duas grandes 
nações, uma a primeira da América do Sul, outra a primeira da Europa não se comunicassem mais 
diretamente...", pois esta intensificação das relações entre os dois países seria vantajosa para ambos: "para 
o Brasil – que veria aumentar a sua população e a sua produção..., para a França que teria assim, na zona 
vegetativa a mais rica do mundo, um centro direto de relações comerciais."(42) 
  
4. Império do Brasil: a colonização. 
 
A elite econômica brasileira tinha suas próprias idéias quanto a solução do problema da pobreza na Europa e 
da mão de obra no Brasil. 
"A questão da colonização é tão importante quanto a da abolição do elemento servil; elas são presentemente 
inseparáveis e devem ser atendidas ao mesmo tempo e com igual assiduidade; os estadistas que 
decretassem a abolição da escravidão, sem atender à conservação e ao desenvolvimento da fortuna dos 
proprietários de escravos, cometerão um crime de lesa-nação, visto que a destruição da fortuna dos 
particulares importaria a ruína da fortuna pública e a decadência da nação. A prosperidade do Brasil tem tido 
por base principal até hoje a produção agrícola do trabalho escravo; abolindo-se este está claro que é mister 
baseá-lo no trabalho livre: o conseguimento deste torna-se pois a grande preocupação pública..."(43) 
Segundo o autor, era necessário concentrar um forte número de emigrantes em uma ou quando muito duas 
províncias, em vez de distribuí-los por diferentes zonas do Império. Achava também que o Brasil devia seguir 
dois sistemas de colonização: 1) aquele no qual o imigrante se torna pequeno proprietário desde quando 
desembarca na colônia. Este imigrante convém às províncias que produzem gêneros alimentícios. 2) a 
parceria: "este sistema tão caluniado na Europa" mas que na prática tem se mostrado excelente por oferecer 
grandes vantagens tanto aos colonos quanto aos proprietários. É usual em Pernambuco para a cultura da 
cana de açúcar, "cujo produto é partilhado entre o senhor de engenho e os seus agregados; são contratos 
tácitos, garantidos unicamente pelo costume e boa fé." 
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E mais, o autor achava que "o contrato de parceria é exatamente a solução prática do problema social que 
tanto agita a Europa: a participação do operário nos lucros da indústria, a associação do capital com o 
trabalho. Em vez, pois, de condenar-se o contrato de parceria, deve-se combater com energia todas as 
calúnias de que ele tem sido vítima; tem se chegado a declarar, que o contrato de parceria importa a 
escravidão disfarçada!" Afinal, o imigrante tinha que pagar pelos adiantamentos feitos pelo fazendeiro. Em 
pouco tempo, entretanto, em geral 3 anos, ele conseguiria saldar sua dívida. Ao cabo de toda esta 
argumentação, o autor conclui que o governo não precisava ajudar os imigrantes e sim os fazendeiros a 
obterem colonos respeitáveis. 
O fato do termo colonização ser empregado pelo Estado imperial para designar indistintamente a política de 
assentamento de colonos imigrantes europeus nas terras devolutas do Império, como pequenos proprietários 
e conseguir mão de obra para os fazendeiros, não entrava em contradição com a emigração pensada como 
remédio para o pauperismo. Afinal, para os neo-malthusianos, a questão se resumia na transferência em 
massa de população para áreas do Novo Mundo. Se estes emigrantes iam se torna proprietários ou 
trabalhadores assalariados era um problema que interessava muito indiretamente a "mãe-pátria".  
A propaganda da colonização do Brasil tal como se espalhou na França em meados do século XIX dirigia-se a 
uma emigração de massa e tinha como chamariz a possibilidade do colono se tornar proprietário. A imagem 
transmitida pelos propagandistas do Império naturalmente suscitou críticas. 
 
Parte deste debate deu susbstância à idade de ouro da Revue des Deux Mondes(44) : entre 1830 e 1880 
foram publicados 40 artigos sobre o Brasil, sendo que os dois primeiros foram escritos por Ferdinand Denis e 
Auguste de Saint-Hilaire. Também escreveram sobre o Brasil, François de Castelnau, Adolphe Assier, Emile 
Adet e Elisée Reclus. A revista possuía uma orientação política definida, com simpatia marcada pelas 
monarquias, fé no progresso dos povos, e a defesa liberdade pessoal e da ordem social. 
Dentre os artigos mais famosos está um escrito em 1835 por Théodore Lacordaire, depois de percorrer a 
América do sul de 1825 a 1832, intitulado O Ouro dos Pinheiros. O artigo flutua entre a história dos 
bandeirantes paulistas e a ficção e teve um destino curioso: passou a ser citado como um documento original 
do século XVIII(45). A partir de 1844, foram publicados regularmente balanços sobre a situação do Império 
do Brasil, que se apoiavam em estatísticas e depoimentos de viajantes. 
 
Em 1851, Emile Adet publicou suas impressões sobre o império. Além de discorrer sobre algumas 
peculiaridades, como o fato das mulheres brancas brasileiras irem à missa para namorar, o substantivo do 
artigo é tornar o país conhecido e elegível para a emigração. Não foge, entretanto, das observações 
corriqueiras sobre as difuculdades dos europeus se acostumarem no trópicos: 
« ...le Brésil serait un excellent terrain pour l’émigration européenne. Sans doute les nègres, accoutumés au 
climat de l’Afrique, supportent plus facilement que les européens la chaleur tropicale, c’est incontestable: les 
européens ont cependant sur eux d’immenses avantages; s’ils ne travaillent pas aussi longtemps au soleil, 
s’ils s’épuisent plus vite, ils ont, en compensation, plus d’ardeur et d’intelligence. » (1102) Para ele, o povo 
que melhor conviria para colonizar o Brasil seriam os holandeses « sobre, économes, intelligents, doués d’un 
grand courage et d’une patience à toute épreuve... »(46)  
Por outro lado, inicia uma tendência que se afirmará em seguida numa corrente da historiografia brasileira, 
de elogiar a clarividência da elite econômica brasileira: 
 
« La génération nouvelle des propriétaires brésiliens est instruite; la plupart des planteurs ont fait leurs 
études en France, en Allemagne, en Angleterre ou au Portugal. C’est dans leur influence surtout que 
l’émigration doit chercher un appui, c’est à elle qu’on doit déjà l’amélioration du sort des nègres au Brésil; les 
premiers propriétaires d’esclaves étaient généralement des hommes ignorants; ceux d’aujourd’hui, qui ont 
puisé l’instruction aux sources européennes, ont dans le coeur des principes d’humanité; ils comprennent 
l’esclavage brésilien comme une provisoire et malheureuse nécessité, qu’il faudra chercher tôt ou tard à 
remplacer par des institutions libérales et philanthropiques. L’émigration européenne rencontrerait dans cette 
classe éclairée de la population brésilienne un utile et sincère concours. »(47) Na propaganda difundida na 
Europa estavam aliados os objetivos do governo imperial de atrair os franceses e a falta de escrúpulos dos 
agenciadores de imigrantes que ganhavam por cabeça. 
Um desses indivíduos, H. Beaucourt, agente geral de imigração, distribuía por toda a Europa, com a chancela 
da Associação Central de Colonização e o Governo Imperial brasileiro, panfletos do seguinte teor:  
"Faz-se saber a todas as famílias que quiserem segurar (sic) a sua prosperidade para o futuro que uma 
Companhia vem de formar-se, tendo por fim de mandar para esta terra extravagantemente fértil emigrantes 
comuns. Lá chegados, a Cia. cederá a cada um 100.000 braças quadradas de terras já cultivadas, como 
assim morada, lugares para animais e outras pertinências, instrumentos de agricultura e gado de toda 
qualidade. 
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Carpinteiros, pedreiros, marceneiros, etc. podem ganhar lá pelo menos 13 francos por dia, e além disso 
trabalhar nas suas terras. (...) 
Para dar uma idéia das vantagens que os imigrantes terão nesta terra, e cuja explicação miúda fora muito 
longa, diremos simplesmente que lá a caça e a pesca, que em qualquer outra parte é severamente proibida 
ou tem que ser paga muito cara, é um divertimento franco e proveitoso ao colono. 
Aqueles que queiram aproveitar-se desta ocasião favorável mandem alistar-se sem demora, porque a Cia. 
obriga-se só por 50.000 pessoas e a primeira partida está fixa para o dia 25 de março. (...)(48) 
 
A tradução juramentada foi apresentada pelos colonos do Mucury a Theófilo Ottoni, responsável pela colônia 
do Mucury, para exigir as condições ali estabelecidas. Ottoni desconhecia estas promessas, segundo ele 
totalmente fantasiosas e impossíveis de cumprir, e responsabilizava a Associação Central de Imigração pelo 
terrível mal-entendido(49).  
Por sua vez, Beaucourt acusava os chefes de Legação e o consulado brasileiro de colocar grandes obstáculos 
à vinda de emigrantes franceses. Cobravam somas "ridículas" e chegavam a dizer aos emigrantes que iriam 
na "condição de escravos"(50).  
Outro agente de imigração, Nectoux, escrevendo em 1874, considerava "excelentes" as condições da 
imigração no Império do Brasil – recepção, clima, etc., principalmente para famílias numerosas. Recrutava 
emigração subsidiada (isto é, pagava-se parte das despesas da viagem para os emigrantes). E também fazia 
promessas fantasiosas: 
 
"Au Brésil une famille a 1º) droit a 50 hectares en toute propriété pour 750 F payables en 5 années. 2º) au 
logement avec avance en vivres, semences, instruments aratoires, boeufs, vaches, chevaux, mules, porcs, 
chèvres, volailles, jusqu’à la batterie de cuisine, payables en 7 années. 3º) a 50 F données gratis par sujet 
de 10 ans et plus."(51) 
 
O governo imperial via na emigração para o Brasil o preenchimento de dois objetivos: uma forma de 
substituição da mão de obra escrava por mão de obra livre e o "branqueamento" da população. O imigrante 
francês possuía as características étnicas e culturais que os formuladores da política de imigração do governo 
imperial julgavam apropriadas para a melhoria do perfil racial e cultural do povo brasileiro – era branco e em 
geral, católico. Para se certificar de que aos olhos das camadas dominantes do Império nem todos os povos 
gozavam desse elevado conceito basta seguir os debates em torno da imigração chinesa que se 
desenrolaram mais ou menos na mesma época(52). Na prática porém, a questão da imigração no Brasil foi 
dominada pela necessidade de alcançar o primeiro objetivo, isto é, fornecer mão de obra em abundância 
para substituir o escravo.  
 
Como explicava com clareza Pereira da Silva, "Les bras nécessaires à l’agriculture ne viendront plus au Brésil 
des arides déserts de l’Afrique. (...) Il faut les remplacer par des hommes d’une race égale à notre race, 
comme nous libres, et qui, mieux que les nègres ignorants, puissent donner du développement aux richesses 
(...) –105- (53). 
Que este tipo de imigração não tivesse nenhuma espécie de apelo para a emigração francesa, em razão da 
situação social interna da França, distinta daquela da Alemanha, antes da unificação e da Itália, depois da 
unificação, já era mais ou menos evidente em meados do século XIX, por isso, Pereira da Silva acreditava 
que a imigração que interessava ao Brasil era a de suíços e alemães. Entretanto, tinha como todos no 
governo imperial grande simpatia pela França: 
 
« Toutefois le caractère brésilien ressemble plus au caractère français qu’à celui d’aucun autre peuple. C’est 
la Fance qui, en envoyant ses livres, ses revues et ses journaux, importe et développe le plus au Brésil 
l’amour des lettres, des arts et des sciences. La langue française fait partie de l’éducation du peuple. Dans 
les écoles, dans les lycées, dans les facultés d’instruction supérieure, dans les études spéciales, dans les 
beaux arts et au théatre, on subit l’influence intellectuelle de la France. Lorsque l’amiral Coligny, en 
encouragéant Villegaignon, donnait à son établissement de Rio de Janeiro le nom de France antarctique, il ne 
se doutait pas qu’un jour il y aurait une France antarctique, mais indépendante, qui, dans l’Amérique 
méridionale, ferait honneur à la race latine, et jouerait peut-être dans cette partie du Nouveau Monde le rôle 
important que la nation françise s’est assuré en Europe par son génie, as civilisation et son influence. »(54) 
 
Esta opinião não era incomum no império. A escolha da França como centro divulgador da propaganda oficial 
do governo brasileiro para fomentar a imigração provavelmente se deveu, em parte, à francofilia do 
imperador Pedro II, e também de boa parte dos estadistas do Segundo Império.  
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A influência da cultura francesa se fizera sentir de modo acentuado através das missões artísticas, culturais e 
científicas que na primeira metade do século trouxeram para cá algumas figuras eminentes. Os descendentes 
das primeiras gerações mantinham acesos os vínculos com a pátria original. Desde o fim do século XVIII eles 
ajudaram a difundir na intelectualidade e nas camadas médias a convicção de que tudo que era francês era 
de "bom gosto"(55).  
 
Pereira da Silva escrevia na Revue des Deux Mondes e em outros periódicos franceses com regularidade e 
espalhava nestes escritos uma visão "cor de rosa" do império brasileiro. Do ponto de vista dos direitos 
políticos, o Brasil estava em ótima situação: « On pourrait presque dire que les élections sont faites au Brésil 
par le suffrage universel, car il n’y a que les domestiques, les mineurs et les indigens qui ne jouissent pas du 
droit electoral.»(56) 
Isto porque o sistema político brasileiro era mais liberal do que o inglês: "Mais que’elle est la nature des 
institutions monarchiques au Brésil? Tout à fait libérale, modelée sur la charte anglaise, et plus libérale 
même que la charte anglaise, car il n’y a point de bourgs pourris pour les élections, il n’y a point 
d’aristocratie héréditaire, et formant par elle-même une chambre au Parlement."(57) 
A situação pacífica do Império se devia à clarividência desinteressada dos seus políticos:  
 
« Ce fut en 1850 que les théories politiques, les discussions de principes abstraits, firent place aux études 
pratiques d’administration. Tout le monde accepta dès lors les institutions établies sans exiger de réformes 
ou de modifications; tous les partis abandonnèrent leurs idées de résistance matérielle; et ne cherchèrent 
leurs forces et leur influence que dans les moyens constitucionnels et legaux. Quel a été le résultat de cette 
tendance naturelle ? L’état des finances, les progrès du commerce et de l’industrie vont nous 
l’apprendre. »(58) 
 
Em consequência as finanças estavam numa situação invejável: 
« Il est curieux peut-êre de comparer l’état actuel du budget de l’empire du Brésil avec celui des autres 
budgets du monde: cette étude deviendrait bien instructive(...). Nous ne trouvons, avec les États Unis de 
l’Amérique du Nord, que les six grandes puissances européennes(...)qui présentent des recettes plus élevées 
que celles du Brésil. (...)Les finances du Brésil se présentent donc sous un très heureux aspect.»(59) 
É claro, havia o problema da escravidão, um legado português, mas ninguém a deplorava tanto quanto a 
classe dominante brasileira:  
 
"Plus que partout ailleurs, on deplore et on réprouve l’esclavage au Brésil. On souffre de ce legs de la 
métropole portugaise qu’on n’est pas parvenu à répudier. Le nombre des esclaves, n’est pas moindre de 
deux millions d’hommes sur neuf millions de population. (...) Déjá on en a fini avec la traite. "On ne peut 
anéantir ce grand mal d’un seul coup. Il faut du temps, de la prudence, de la sagesse, une politique éclairée 
dans la délibération, et d’autant plus ferme dans la pratique.»(60)  
 
A melhor observação a propósito desta história do Brasil para "francês ver" forneceu-a Capistrano: 
« ninguém poderá afirmar com segurança que ignora totalmente a História do Brasil sem antes haver lido a 
obra do sr. Pereira da Silva.»(61) 
Numa posição oposta, e também escrevendo na Revue des Deux Mondes, estava o respeitado geógrafo 
francês Elisée Reclus. Para ele, a escravidão contaminava toda a sociedade brasileira, do Estado aos 
Conventos. O interesse dos homens públicos pelo trabalho livre derivava somente das dificuldades impostas 
pelo fim do tráfico e de modo algum por horror à escravidão. E isto transparecia claramente nos debates, 
frequentes por sinal, no Parlamento. Na verdade, a elite econômica brasileira gostaria de continuar a gozar 
das vantagens do trabalho escravo e ao mesmo tempo da contribuição do trabalhador industrioso e 
habilidoso da Europa. « Ignorant qu’une population d’émigrants ne peut prospérer qu’à la condition de 
cultiver un sol affranchi, ils caressent le rêve insensé de pouvoir faire travailler paisiblement à côté les uns 
des autres des paysans d’Europe et des esclaves d’Afrique.»(62) 
 
Concede que a sociedade brasileira era menos dura com os negros do que a sociedade americana. Eles não 
eram proibidos de se instruirem, ou comprarem sua liberdade, e também não havia qualquer restrição 
quanto aos mulatos livres se tornarem cidadãos como os brancos. Demonstrando uma grande argúcia e um 
profundo entendimento dos mecanismos que explicavam a dinâmica política brasileira, Reclus produziu uma 
explicação bem distinta da de Pereira da Silva para a relativa paz social do império brasileiro quando 
comparado às repúblicas sul- americanas :  
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« L’esclavage, cette plaie qui ronge plus ou moins toutes les portions de la société brésilienne, crée aux 
maîtres une communauté d’intérêts et les force à negliger la politique locale pour se prémunir de concert 
contre le péril qui les menace tous ensemble. Autrefois, lors des insurrections serviles de Pará, de 
Pernambuco, de Bahia, les noirs et les indiens soulevés demandaient à grands cris la mort des blancs(...) Ce 
sont là des actes dont la signification redoutable ne pouvait échapper à l’aristocratie brésilienne, et qui ont 
fait sacrifier sur l’autel de l’ordre public toutes les dissensions de province à province. Les propriétaires du sol 
se sont réconciliés par crainte des noirs et des métis, des esclaves et des affranchis, des prolétaires de toute 
nuance et de toute origine. C’est donc à la guerre sourde qui sévit entre les races qu’on doit, sans craindre 
d’émettre un paradoxe, attribuer cette paix, si profonde en apparence, qui distingue le Brésil entre tous les 
pays de l’Amérique du Sud.»(63)  
 
Reclus criticava a política de colonização do império (lei de 1850, seu regulamento e fraca obediência que 
teve) demonstrando conhecer as vicissitudes da sua aplicação. Para ele o correto seria imitar a política de 
colonização dos Estados Unidos « qui a déjà réussi d’une manière si admirable... ». Bastava cadastrar as 
terras, dividi-las em lotes perfeitamente identificáveis, cercados de todas as garantias jurídicas e esperar 
chegar os emigrantes – a populacção famélica da Europa ocidental. O governo brasileiro pareceu pender 
nessa direção, aplicando esta política numa pequena escala nas províncias meridionais do império. « Mais 
dans toutes les autres parties du Brésil les propriétaires d’esclaves, qui tiennent seulement à disposer de 
bras pour la mise en culture de leurs propres domaines, ne veulent à aucun prix se créer des concurrents 
dans la personne des émigrants libres. » É por isso que preferem os emigrantes pobres que vão como 
assalariados ou pior ainda como parceiros(64). 
  
5. França e Brasil no final do século XI: trajetórias divergentes 
 
No último quartel do século XIX a situação se alterou com o início de uma nova fase no desenvolvimento do 
capitalismo. O novo modelo de colonização passou, cada vez mais, a ser sinônimo de conquista de áreas de 
influência e mercados cativos, zonas de fornecimento de matérias primas e produtos primários e 
consumidoras de produtos industrializados, sem a obrigatoriedade da ocupação territorial. Procuravam-se 
lugares onde os capitais metropolitanos encontrassem boas oportunidades de investimento. É verdade que o 
Congresso de Berlim, em 1880, marcou a partilha da África negra(65), mas em muitos casos a conquista do 
território não foi necessária, bastando apenas a definição de áreas de influência. No Brasil, a imigração em 
massa foi um fenômeno do final do século XIX e começos do XX. E os trabalhadores imigrantes semi-
assalariados das fazendas de café do Oeste paulista foram chamados de colonos, muito embora obviamente 
não eram os colonos pequeno proprietários "imaginados" da política de colonização propagandeada na 
Europa pelo governo brasileiro em meados do século. 
É difícil estabelecer a amplitude da emigração francesa no século XIX. Os historiadores não estão de acordo 
sobre os números referentes à primeira metade do século. Somente a partir de 1856 é que o número de 
franceses expatriados começou a ser registrado com alguma regularidade, em consequência da criação de 
comissariados especiais encarregados, entre outras coisas, de recolher informações sobre o movimento 
migratório. 
Pelo recenseamento de 1861 havia 110 mil franceses nos Estados Unidos, 80 mil em outros países 
transatlânticos e 130 mil nos países europeus, perfazendo um total de 320 mil pessoas mais ou menos, isto 
é, 0.7% da população francesa. Mais difícil ainda é estabelecer o ritmo que teve essa emigração. Parece que 
a onda migratória foi fraca sob a Restauração (1815-1830) e aumentou durante a Monarquia de Julho (1830-
1848). Os dados estão mais disponíveis para o final do século, mas é preciso aceitá-los com reserva porque 
os países receptores de emigrantes acusavam uma maior entrada de franceses do que os registros franceses 
assinalavam de saídas. Provavelmente os dados franceses estão subestimados(66). 
 
Contrariamente ao que se pensava, não houve um crescimento regular do número de emigrantes, mas sim 
fases que corresponderam a momentos de crise. Os momentos mais importantes foram, em primeiro lugar, o 
final dos anos 1840, devido ao desemprego e às más colheitas, embora sem nenhuma comparação com a 
emigração Irlandesa ou mesmo Inglesa da mesma época; em segundo lugar, os anos compreendidos entre 
1854 e 1857 por causa da alta sensível do preço dos cereais; e, finalmente em terceiro lugar, o período que 
se segue às convulsões político-sociais de 1870-71, e os efeitos devastadores da guerra franco-prussiana e 
da Comuna de Paris. Fora desses momentos de pico, a corrente emigratória ficou em torno de 20 mil 
pessoas, corrigindo-se os efeitos de subestimação dos dados já referido anteriormente. E uma boa parte 
desta corrente foi para a Argélia, considerada na época, território francês(67). 
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A participação do fluxo migratório foi desigualmente repartido pelas diversas regiões do país. Habitantes de 
algumas regiões ou de pequenas localidades, tinham longa tradição em emigrar para lugares bem 
determinados; estas tradições se mantiveram e outras se criaram durante o século XIX. Assim, os 
emigrantes cujo destino era o continente americano eram na maioria do País Basco, dos Alpes, da Alsácia ou 
da Lorena. Os habitantes do vale alpestre de Barcelonnette partiram de preferência para o México. A 
colonização voluntária da Argélia foi feita principalmente com população originária dos departamentos 
meridionais. A explicação para este fenômeno comum na história da emigração é que parentes ou amigos já 
instalados são o mais poderoso atrativo para os compatriotas desejosos de emigrar. 
 
Pelos dados disponíveis constata-se que, entre 1851 e 1890, vieram para o Brasil, 12.604 emigrantes 
franceses, resultado medíocre tendo em vista tanto empenho de uma parte e de outra, tanta expectativa 
positiva. Sem falar no fato de que o processo foi marcado por experiências que redundaram em enormes 
fracassos, como a tentativa de fazer deslanchar a colonização francesa na colônia Teresina, fundada às 
margens do rio Ivaí, no interior do Paraná, pelo Dr. Jean Marie Faivre e na colônia Superaguy, localizada à 
entrada da baía de Paranaguá, por Charles Perret Gentil, Auguste Perret Gentil e Jorge Carlos Melly. E a 
situação mais constrangedora de todas, vivida pelos imigrantes franceses que se dirigiram à colônia do 
Mucury, em Minas Gerais.  
O efeito provocado por estas experiências negativas foi a publicação, em 1859, por parte do governo francês 
de uma "mise em garde" contra as tentativas de engajamento de emigrantes para o Brasil. Em 1875, dois 
decretos (14/04 e 30/08) proibiram o recrutamento para o Brasil e a Venezuela ( no caso do Brasil proibição 
só levantada no final dos anos 1890)(68). 
      Emigrantes franceses entrados no Brasil por décadas 
 
1851 – 1860:   141 
1861 – 1870: 3.343 
1871 – 1880: 3.854 
1881 – 1890: 5.266 
1891 – 1900: 4.964 
1901 – 1910: 4.795 
1911 – 1914: 5.138 
 
Fonte: Firenczi, International Migrations. National Bureau of Economic Reseach, v.1 – Statistics, 1929, 
p.549-550 e M. Philippini, L’émigration française dans le nord-est brésilien de 1850 à 1914. Paris, Université 
de Paris-Sorbonne, 1992, p. 27. 
 
De resto, a repercussão internacional negativa alcançada por este e por outros episódios acabou acarretando 
uma série de medidas restritivas por parte dos países europeus: em 1859, a Prússia proibiu a emigração 
para o Brasil, seguida de Baden, e Wurttenberg e em 1871 a medida foi estendida a todos súditos alemães 
(revogada em 1896 para os estados do sul do Brasil). Em 1875, a Inglaterra foi pelo mesmo caminho e a 
Itália, em 1895, proibiu a emigração para o Espírito Santo. 
O governo francês envidou também esforços para prevenir os seus compatriotas sobre a situação que 
encontrariam em outras terras estrangeiras, e entre 1856 e 1859, chegou a proibir a emigração para o 
Paraguai e o estado da Virgínia nos Estados Unidos. 
As condições oferecidas aos imigrantes no Brasil não foram, entretanto, a única razão dos pequenos números 
da imigração francesa. A emigração continuou fraca para todos os lugares: 21 mil pessoas em 1890, ano de 
pico e não mais de 5 mil a partir de 1900. Os Alpes do sul, países bascos, o Norte e Paris fornecem a 
maioria, que se dirige sobretudo para a Argélia, os Estados Unidos e a Argentina(69). 
 
No segundo império, no momento em que a França entrou de fato na era industrial e da civilização urbana a 
política emigratória já fora abandonada na prática e, por causa do rumo que tomaram as relações entre as 
potências européias e a curva demográfica, cedeu lugar nos discursos também. O liberalismo malthusiano, 
otimista pela sua confiança no progresso econômico, foi substituído, no final dos anos 1860, por um 
pessimismo que levou os economistas a se tornarem populacionistas de novo.  
 
A derrota sofrida pela França frente à Prússia, em 1870 e o banho de sangue que se seguiu à Comuna de 
Paris, só fizeram reforçar esta tendência que já se anunciava. Além do apoio dos meios cristãos fiéis à 
doutrina da Igreja e da direita política que sempre refutara o malthusianismo, economistas e burgueses 
passaram a defender o ideal de uma população grande.  
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A propaganda neo-malthusiana continuou a ser veiculada e ganhou até adeptos não burgueses como Paul 
Robin, anarquista que escrevia panfletos dizendo que taxas elevadas de natalidade agravavam a miséria das 
classes trabalhadores e só beneficiavam a burguesia. Mas perdeu o apoio oficial, uma vez que os políticos 
passaram a se preocupar com o decréscimo populacional. E este assunto empolga até hoje os economistas 
franceses dividindo-os entre os que acham que o comportamento demográfico da França trouxe grandes 
prejuízos à sua economia e os que pensam o contrário(70). 
 
Mas o que não se podia prever de antemão era a convergência entre as autoridades convertidas às virtudes 
do maltusianismo no período anterior e a prática da população rural. Graças a este fato, os resultados da 
mudança oficial de posição não reverteram a situação. Entre 1846 e 1851, a França cresceu apenas de 381 
mil habitantes. De 1852 a 1870, temos uma outra fase, com um aumento de 1 123mil habitantes, mas o 
período é conturbado pelas mudanças no plano territorial: ganho da região de Nice e Savóia e perda da 
Alsácia - Lorena. Fazendo os descontos chega-se à conclusão que houve um crescimento de 80 mil 
habitantes por ano, neste quarto de século, o que é bem menos do que os 185 mil da época da grande 
expansão(71). É forçoso reconhecer que os números deram a vitória aos malthusianos. O controle da 
natalidade passou a ser um elemento constante da vida da população e esta atitude criou raízes na 
mentalidade camponesa (sobretudo da camada superior do campesinato), para desespero daqueles que 
enxergavam a ameaça do "perigo alemão" e achavam que a França estava despreparada para enfrentá-lo no 
futuro, receios que a rivalidade Franco Alemã depois 1870 e o "revanchismo" vieram confirmar(72). Mas o 
efeito da nova onda populacionista certamente se fez sentir na questão da imigração, que deixou de ser 
incentivada pelos meios oficiais e pelos economistas. Some-se a isso o efeito (negativo) da Guerra do 
Paraguai e percebe-se que a propaganda do governo imperial, na França, após 1860 tinha tudo para cair no 
vazio.  
 
A revista inglesa The Economist de 5/05/1860 resumiu em poucas palavras o desinteresse dos franceses pela 
emigração:  
"A França não é um país colonizador e não tem nenhuma razão para se tornar um. Uma população 
rapidamente crescente, capitais sem oportunidades de investimento, um número considerável de 
desempregados, eis as grandes razões da emigração em geral e as razões fundamentais do seu sucesso. 
Estas condições não existem na França, aonde a população é praticamente estacionária e onde a divisão da 
propriedade retém no campo uma quantidade grande de agricultores pequenos proprietários." 
Talvez a raiz da questão fosse que, dadas as condições descritas pela revista, o colono francês só se 
expatriaria se tivesse a certeza de se tornar no país estrangeiro um grande proprietário de lavoura, como 
ponderou Charles Dufrayer, para explicar o fracasso da emigração francesa para o Brasil e o sucesso, no 
século XIX, da colonização da Argélia(73).  
  
Notas 
 
1. A pesquisa bibliográfica sobre a qual se baseia este artigo foi realizada na Bibliothèque Nationale de 
France, graças ao apoio financeiro da Fapesp. 
2. Paul Gaffarel, La découverte du Brésil, Paris: Maisonneuve, 1878. 
3. O estudo das relações entre os dois países e suas atrações e influências mútuas desenvolveram-se 
sobretudo após a criação pelo professor Mario Carelli, em 1988, de um banco de dados informatizado com 
livros, teses e outros documentos produzidos na França sobre o Brasil, hoje disponíveis no Centre de 
Recherches sur le Brésil Contemporain. Desde 1989 existe uma contrapartida brasileira, o Núcleo de 
Pesquisa Brasil-França do IEA/USP. 
4. Lebreton era diretor do Louvre e sob a Restauração (1815) se recusou a devolver aos países da Santa 
Aliança os objetos de arte confiscados por Napoleão e, por isso, teve que deixar a França. 
5. Sigaud também foi o autor do livro Du climat et des maladies au Brésil, Paris: Fortin Masson, 1844. 
6. Mario de Lima Barbosa, Les français dans l’histoire du Brésil, Paris:Albert Blanchard, 1923. Aurélio de Lyra 
Tavares, Regards sur cinq siècles France-Brésil, Bois Colombes: Agence de Comunication Internationale, 
1973. 
7. José Honório Rodrigues, Os franceses residentes no Rio de Janeiro (1808-1820). Rio de Janeiro:1960, 
Prefácio. 
8. Charles Reybaud, Le Brésil, Paris: Guillaumin & Cie., 1856. Reybaud foi cônsul da França na Bahia (1844-
45, pelo menos). 
9. Reybaud, ob. cit., p.12. 
10. Marc Bloch mostrou como esta característica da sociedade francesa remonta à época da crise do 
feudalismo (quando os senhores sofreram a baixa dos rendimentos feudais e a perda das prerrogativas de 
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justiça para os Tribunais do Estado), fenômeno que ocorreu em toda a Europa. Cada país, entretanto, 
solucionou a crise diferentemente, o que acarretou as diferenças encontráveis no mundo rural europeu. À 
leste do Elba, ocorreu o fenômeno conhecido como "Segunda servidão". Na Inglaterra, os grande senhores 
permaneceram proprietários, arrendando suas terras, mas suas rendas dependiam cada vez mais do 
funcionamento geral da economia de mercado. Nos dois casos os grandes senhores puderam açambarcar as 
terras porque conseguiram abolir as posses hereditárias dos camponeses e impedir que estes se tornassem 
proprietários. A originalidade do caso francês é exatamente esta: a Justiça do Rei, presente no campo desde 
o século XIII oficializou em documentos a hereditariedade da posse dos camponeses, que com o passar do 
tempo, a disseminação do direito romano e finalmente a Revolução Francesa, transformou-se em 
propriedade privada. Les caractères originaux de l’histoire rurale française, Paris: Les Belles Lettres, 1931. 
Ver Gérard Noiriel, Population, immigration et identité naionale en France. XIXe et XXe siècles. Paris: 
Hachette, 1992, p.132. 
11. G. Gavignaud, Les campagnes en France au XIXème siècle, Paris: ed. Ophrys, 1990, p.36-37. 
12. Ibid., p.39. 
13. Apud G. Gavignaud, ob. cit., p.43. 
14. Jean Duval, Histoire de la émigration européenne, asiatique et africaine au XIX ème siècle, ses causes, 
ses caractères, ses effets, Paris: Guillaumin, 1862, p.VIII. 
15. ª Legoyt, ob. cit. p. III, citando e criticando o senso comum. 
16. V. A Gendrin, Récit Historique exact et sincère, par mer, par terre, de quatre voyages (faits au Brésil, 
Chili...) 1816-1823, Versailles: Gendrin, 1856. 
17. M. Ruelle Pomponne, Une epopée au Brésil Paris: A Lacroix, Verboeckhoven & Cie, 1869, p. VI. 
18. Charles Expilly, Le Brésil tel qu’il est (1862), 2ª ed., Paris: Charlieu et Huillery, 1863, p.260. 
19. Charles Lavollée, "L’émigration européenne dans le nouveau monde" in Revue des Deux Mondes, 
oct/nov/ dec, 1852, p.92. 
20. K. Polanyi, A Grande Transformação, Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1980, p. 113. 
21. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), diplomata e político francês, reconhecido pela sua 
inteligência e capacidade de adaptação a todas as circunstâncias que, aliadas à falta de escrúpulos, fizeram 
dele um personagem político notório durante a era napoleônica e a Restauração. 
22. O termo aparece no debate inglês do anos 1830. 
23. Paris: A. Bertrand, 1840. 
24. Na Idade Média registra-se a presença de população francesa na Espanha, nos fueros francos e na guerra 
contra os mouros. Alfred Legoyt, L’émigration europeènne, Paris: Guillaumin, 1861, p.46-47. 
25. J.C.Gégot, La population française aux XIXème et XXème siècles, Paris: Ophrys, 1989, p.85-87. 
26. Alfred Legoyt, ob. cit., p.58-59. 
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