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A nossa psicologia politica nao podera ser outra coisa
que um estudo do 'fator subjetivo da historia ", da

estrutura do carciter do homem numa determinada epoca e
da estrutura ideologica da sociedade que elaforma (..) A
ideologia de cada grupamento social tem a funcao nao so

de refletir o processo econ6mico dessa sociedade, mas
tambem - e principalmente - de inserir esse processo

econ6mico nas estruturas psiquicas dos seres humanos da
sociedade...

(William Reich, Psicologia de massas do jascismo)
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Resumo

0 presente trabalho e um estudo de caso referente a trajetoria do jornal Diario de

Noticias da Bahia entre os anos de 1935-1941. Ao longo desse periodo, o vespertino da cidade

do Salvador desenvolveu ampla campanha favoravel a Alemanha Nazista. Esta dissertagao

busca analisar o discurso do jornal sob a perspectiva historica, contemplando algumas

variaveis de cunho politico e economico que nortearam o episodio. 0 Diario de Noticias,

jornal pertencente a figuras de destaque das elites politicas da Bahia, e avaliado como um

orgao de imprensa enquadrado no modo de produgao capitalista, suscetivel as investidas dos

diversos agentes que se interpuseram a sua trajetoria no periodo em questAo. Este trabalho

tambem busca resgatar fatos que, ate entao, passaram despercebidos da atengdo acade"mica ao

longo dos ultimos setenta anos. Trata-se de um estudo voltado a compreensao do

desenvolvimento historico da imprensa da Bahia e do Brasil.

Palavras chaves: fascismo, nazismo, imprensa, jornal
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Abstrat

The present work is a case study regarding the path of the newspaper Diario de Noticias,

from Bahia, Brazil, between 1935 and 1941. Throughout this period, the daily paper from the

city of Salvador developed an ample campaign in favor of Nazi Germany. This dissertation

intends to analyze its discourse in a historical perspective, contemplating some economic and

political variables that influenced the episode . Diario de Noticias used to belong to well

known politicians associated with the local ruling class . This newspaper is evaluated as a

press enterprise which fitted into the capitalist way of production and it was susceptible to the

interference of diverse agents of that period of time . This work also intends to rescue facts

which have been ignored by the academic community for the last 70 years. Such study is

geared towards understanding of the press and its development in Bahia and Brazil.

Key-words : fascism , nazism, press , newspaper
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Apresentacao

Ao Dikrio de Noticias! A palavra de ordem ecoou nas ruas do Centro de Salvador no dia

22 de agosto de 1942. 0 Brasil fnalmente havia declarado guerra as potencias agressoras do

Eixo e uma multidao enfurecida ameagava empastelar o Diario de Noticias da Bahia, cuja

sede ficava localizada a Rua Santos Dumont, no Comercio. A policia fora chamada para

conter os manifestantes, rnas, ainda assim, nao conseguiu controlar um grupo de populaces

que entrou na sede da empresa danificando maquinas e equipamentos. A feria contra o

vespertino baiano se confundia com o mesmo odio que a populacao nutria para com os suditos

dos paises do Eixo.

0 periodico fora incluso pela populacao de Salvador na seara da quinta coluna. Firmas

como a Westphanlen Bach, Krohn e Cia, do setor de maquinas e ferragens, a Suerdick e a

Danemann, ligadas ao setor fumageiro agroexportador, e a Viacao Aerea Condor, pertencente

a companhia de aviapao germanica Deutsche Lufthansa, nao por coincidencia fortes

anunciantes do jornal, tambem haviam sofrido represalias ern decorrencia da insatisfacao

popular. A marinha alema havia atacado navios brasileiros na sea propria costa. 0 saldo foi

tragico. Cerca de 300 pessoas morreram em decorrencia da agressao nazista aos navios

Baependi, Araraquara, Anibal Benevolo, Itagiba e Arara e a barca9a Jaciara.

0 movimento antifascista crescera no Brasil e a populaGao, representada nas suas

diversas instancias, pedia a entrada do pals na guerra ao lado das potencias aliadas. Em

Salvador, as manifestacoes cresciam a cada dia.

0 que teria justificado o ato contra o Diario de Noticias? No decorrer dos oito uhimos

anos em questao o jornal baiano havia encetado aguerrida campanha a favor da Alemanha

nazista, ou a "Nova Alemanha", um pals que mostrava extremo interesse em estreitar seus ja

consolidados lacos comerciais com o Brasil e particularmente a Bahia. A colonia alema

controlava alguns setores da economia local, exercendo consideravel influencia na Associacao

Comercial da Bahia, entidade da qual o jornal havia se posto como porta-voz desde o inicio

do seculo XX.
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0 jornal Diario de Noticias da Bahia foi fhndado em 1° de margo de 1875, um

empreendimento do jornalista Manoel Lopes Cardoso. Com sua morte, em junho de 1887,

durante dez anos o jornal e editado pelo redator-chefe e gerente Eduardo de Vicchi.

Em maio de 1897 o vefculo foi vendido an professor Cassiano Gomes e em seguida

adquirido pelo coronel Vicente Lins Ferreira do Amaral, que o faz retornar a circulagao em 16

de margo de 1903. 0 negocio e desfeito em 1919, quando a empresa e vendida ao grupo

incorporado pelo professor e posteriormente deputado federal pelo PSD Altamirando

RequiAo. A nova sociedade era composta por 58 acionistas.

Ern 1939 o jornal passa ao controle, economico e editorial, de Antonio Balbino de

Carvalho, que comanda o vespertino ate 1942. Em 1943 a empresa e vendida per 300 contos

de reis ao Condomfnio dos Diarios Associados, de Assis Chateaubriand. 0 jornal passa a ser

comandado pelo pernambucano Odorico Tavares, que inaugura uma nova fase no vespertine,

caracterizada pelo estfmulo as artes e as letras o que vein a provocar, no entender de Consuelo

Novais, "uma revolugao cultural no estado". 0 Diario de Noticias encerrou suas atividades em

1979 e em 1981 a 17' Vara Comercial de Justiga do Estado decretou sua falencia.

Ao longo de urn seculo o vespertino da Rua Santos Dumont exerceu forte influencia na

vida politica e cultural do Estado, sempre sendo dirigido por figuras de destaque nos meios

politicos e intelectuais da Bahia.

No perfodo em analfse, o Diario de Noticias atuou numa sociedade cuja base economica

era eminentemente agropastoril e a populagao do Estado contava corn pouco mais de quatro

milhoes de habitantes. Salvador abrigava em torno de 350 mil pessoas e detinha um incipiente

desenvolvimento industrial, corn menos de 10 industrias divididas entre os setores textil

tradicional e de cigarros e charutos. Era uma capital corn reduzido contingente operario. 0

setor universitario soteropolitano somava cerca de mil estudantes, divididos entre as

faculdades de Direito, Medicina, Engenharia e Agronomia. Duas escolas de nfvel medio

tambern se destacavam, as de Comerci e Eletro-mecanica.

No interior, as lavouras de cacau e fumo, voltadas a exportagao, exerciam papel de

destaque na economia regional, gerando inclusive divisas para o pats, mas que nao se

traduziam em beneficios para o Estado, assim como a pecuaria que ja figurava como urn dos

maiores rebanhos do Brasil.
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Apos adquirir o jornal, em 1919, Requiao introduzira mudangas gerenciais e

tecnologicas na empresa, "o que faz do Diario de Noticias um jornal novo, em condigoes de

sobreviver por Longo tempo na imprensa baiana" (Santos, 1985, p.56). 0 novo proprietario, ao

alterar o padrao gerencial e tecnologico do veiculo, o coloca tambem em sintonia com a nova

dinamica da imprensa mundial. A informagao ja e tratada como produto. Ao abragar linha

editorial de amplo apoio a causa nazista a partir de 1935, o Diario de Noticias esteve, de

alguma forma, refletindo esta nova dinamica (ver discussoo no proximo capitulo).

Ao que tudo indica, o Diario de Noticias atuou, entre 1935 e 1941, como o elo entre a

Alemanha que se reedificava sob o signo da suastica e a colonia dos seus cidadaos na Bahia.

Estivera a servigo da causa nazista numa cidade de majoritaria populagao negromestiga. Tal

aspecto, ao que nos parece, nao se apresentou como obstaculo a cristalizagao desses ideais por

parse dos homens que comandaram o periodico baiano no periodo em yoga. Tanto

Altamirando Requiao quanto Antonio Balbino de Carvalho nao esconderam em diversos

momentos suas admiragoes pela "obra" que se construia na Alemanha. Os fatos sao muito

claros, como veremos no decorrer deste trabalho.

Talvez o que tenha diluido esses acontecimentos da atengao dos estudiosos e

pesquisadores seja o fato de que o discurso perpetrado pelo jornal baiano se confundisse com

o imaginario cristalizado pelas foreas politicas que haviam apeado o poder do pals desde

1930. 0 timor do fascismo periferico eleito pelos tenentes comandados por Vargas em 30 e

que se consolidara em 1937 com a decretagao do Estado Novo integrava um espectro maior

de discursos que se desencadeavam na Europa, Oriente e nas Americas.

Tanto Franco, quanto Mussolini, Adolf Hitler, Salazar, Peron e Getulio Vargas se

postavam como baluartes na defesa de um estado forte, capaz de forjar um novo homem, uma

nova sociedade que se contrapusesse ao que a direita internacional daquele periodo

classificava como a "nefasta" influ@ncia judaico-bolchevique e que encontrava no regime

liberal as "brechas" para corromper a sociedade.

Nessa perspectiva, o trabalho realizado e um estudo de caso sobre o jornal baiano Diario

de Noticias no periodo entre 1935 e 1941. Nosso objeto e a atuagao deste orgao de imprensa

no referido periodo quanto a cobertura politica internacional dada a ascensao do regime

nazista na Alemanha. 0 recorte de estudo situa-se, particularmente, neste foco, ainda que

tangenciemos outros acontecimentos correlacionados ao fato em questao.
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Aqui nao nos propusemos realizar nenhuma abordagern complexa sobre a ideologia nazi

ou mesmo o fascismo como espectro ideologico que se fez presente em diversos estados

nacionais nas decadas de 30 e 40. Nao e o nosso objetivo. Ainda assim, fez-se necessario

estabelecer uma sucinta discussao sobre o tema e suas inter-relapoes corn a politica interna do

Brasil.

Limitamo-nos a buscar entender o comportamento editorial de um veiculo de imprensa

situado numa cidade a epoca periferica e distante dos grandes centros de discussao nacional. E

e justamente esta particularidade que mais nos chamou atenpao . Qual o sentido de se fazer urn

torrido discurso pro-nazista num jornal localizado no Nordeste do Brasil? A indagagao

impulsionou esta pesquisa . Trata- se de uma passagem ainda obscura da historia da Imprensa

na Bahia, a qual nos propusemos auxiliar desvendar.

Alguns estudos de carater jornalistico e tambem historico perpassaram o tema em

questao . As contribuigbes de Helio Silva , corn sua serie de obras sobre a era Vargas, o

trabalho dos jornalistas Joel Silveira e Geneton Moraes a cerca do jornal carioca Meio Dia (0

Pacto Maldito) e as incessantes investigagbes do brasilianista Stanley Hilton sobre a atuagao

nazista no Brasil levantaram uma serie de pistas sobre o problema.

Na seara regional , a imprescindivel leitura de dois trabalhos do jornalista e ex-militante

comunista baiano Joao Falcao, 0 Partido Comunista que eu conheci e 0 Brasil e a 2"Guerra,

se fizeram determinantes para o entendimento daquele momento da vida politica do pals e do

Estado . Alem disso , a colaboragao de Falcao se estendeu a sua participapao como fonte oral

neste trabalho , nao se recusando o mesmo a conceder esclarecedora entrevista a este autor,

apontando nomes e episodios que envolveram o Diario de Noticias corn os fatos aqui

levantados.

Outra pista de extremo valor foi o comentario feito pela professora aposentada da

Universidade Federal da Bahia, Consuelo Novais Sampaio, sobre o Diario de Noticias no

Dicionario Historico Biografico Brasileiro (2001): o jornal fora germanofilo na P Grande

Guerra.

No campo academico national, foram de singular importancia os estudos desenvolvidos

per Ester Cohen (0 Governo Federal e o Partido Nazista no Brasil) e Luis Edmundo Moraes

(Ein Volk Ein Reich, Ein Fuhrer; A Secao Brasileira do Partido Nazista e• a Questao
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Nacional) sobre a presenga do Partido Nazista em solo brasileiro. Realizaram excelentes

dissertagoes de mestrado sobre o assunto . Assim como as pesquisas do professor Francisco

Carlos Teixeira ajudaram a elucidar o que apenas limitava-se ao campo da especulagao: os

nazistas efetivamente controlaram uma parte da midia nacional . Estes trabalhos garantiram-

nos valiosas e indispensaveis pistas.

Nao podemos esquecer tambem os trabalhos de Eliana Dutra, 0 ardil totalitbrio, o qual

aborda o enredo discursivo encetado na decada de 30 pelo imaginario politico do pais, e A

Construcao da Verdade Autoritbria, de Maria das Gragas Ataide de Almeida, que trabalha na

mesma diregao que Dutra , analisando o imaginario politico de Pernambuco a partir da

interventoria de Agamenon Magalhaes naquele Estado . Obras importantissimas que se

preocupam em afirmar a inclinagao para o fascismo que o pals vivenciou na era Vargas, o

que muitos tentam negar.

Retomando , falamos aqui da imprensa escrita e de suas relagoes com o mundo politico

e economico . Relagoes calcadas em interesses que, muitas vezes , atropelam o fazer

jornalistico . Como bem sugere Ciro Marcondes Filho , "a historia do Jornalismo reflete de

forma bastante proxima a propria aventura da modernidade " (2000, p. 9).

Ainda que Werneck Sodre ( 1999) nao entendesse a imprensa escrita no Brasil como urn

meio de comunicagao de massa , acreditamos que esta instituigao historicamente tern chamado

a si a responsabilidade de operar simbolicamente o discurso , transformando-o em capital

politico . 0 controle da informagao funciona como forma de dominagao.

0 seculo XX foi a era dos medias. As guerras e conflitos que ocorreram neste periodo

nao ocuparam apenas seus campos de luta convencionais, outros palcos foram utilizados e a

imprensa talvez tenha sido , e ainda e , o mais importance . Nao sem razao que e sobre esta

atividade que os estrategistas do Partido Nazista jogaram todas as suas fichas no sentido de

propagandear sua agoes, ate mesmo nos mais longinquos recantos do planeta, como ocorreu

na entao pacata Cidade da Bahia de Todos os Santos.

Para o Ministro da propaganda do 111° Reich, Josef Goebbles, era na midia onde travava

sua guerra particular. 0 objeto com o qual nos deparamos nesse estudo apresenta-se como urn

pequeno mostruario do que foi esta guerra particular para o Partido Nacional Socialista dos

Trabalhadores Alemaes - NSDAP.
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Aqui estaremos abordando alguns aspectos desse proposito em terras baianas, que

tangenciou um jornal cuja importancia na vida politica e economica do Estado e inegavel.

Pelo comando da Redagao do Diario de Noticias passaram figuras de destaque do meio

politico local.

Desmembramos este trabalho em tres partes. No capitulo introdutorio abordaremos o

papel da imprensa na sociedade modema, que estara sob o controle do mercado das agencias

internacionais de noticias. Esta discussao tangencia o sentido da produgao jomalistica e os

meandros eticos que norteiam a praxis da imprensa. Noticia e propaganda politica se

confundem nurn jogo agodado pelo capital e esta relagao atuara na sedimentagao do

imaginario nazifascista na decada de 30.

No capitulo seguinte discutiremos a cristalizagao do discurso antiliberal que veio a

permear a politica do Brasil no periodo. 0 processo de construgao do fascismo periferico do

pals e absorvido e retroalimentado pelo Diario de Noticias da Bahia. Nessa parte, merece

destaque a atuagao dos dois diretores de Redagao e proprietarios do jomal que, em momentos

distintos, se entrincheiraram nesta visao de mundo: o professor e deputado federal

Altamirando Requiao, politico ligado ao Partido Social Democratico - PSD -, e o tambem

militante da mesma agremiagao, Antonio Balbino de Carvalho. Este ultimo ligado a

aristocracia agrario-comercial do oeste do Estado e que veio a ser eleito govemador da Bahia

em 1954.

Intelectuais menores, de envergadura regional, Requiao e Balbino comungaram com os

discursos encetados pela elite pensante que deu sustentagao ao projeto cripto-fascistizante na

sociedade brasileira, a exemplo de Oliveira Viana, Gustavo Barroso, Azevedo Amaral,

Miguel Reale, entre outros. Estes integraram a imprensa que atua, conforme Gramsci (1968),

no sentido de entender os leitores "como elementos ideologicos, `transformaveis'

filosoficamente, capazes, ducteis, maleaveis" (...) (1968, p.163).

Outro aspecto abordado nests capitulo diz respeito ao entendimento do projeto politico

levado a cabo pelo presidente-ditador Getulio Vargas. Ate que ponto esse processo manteve

relagoes e praticas corn as matrizes do fascismo italiano de Benito Mussolini e o nazismo de

Adolf Hitler? Como dito no segundo paragrafo desta apresentagao, o assunto e tratado

sucintamente. Adiantamos que este entendimento se da sob a perspectiva da universalidade

possivel do fenomeno fascista.
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No segundo capitulo nos deteremos na analise sobre a movimentagao do Partido Nazista

em terras brasileiras, que resulta na estrutura montada pelo NSDAP no pals e na rede de midia

articulada por intermedio da Embaixada Alema. A propaganda nazista se pos em marcha no

Brasil. 0 episodio e permeado por uma crise diplomatica envolvendo os governos brasileiro e

alemao. Nesse interim, abordaremos a presenga de militantes nazis em Salvador assim como

as relagoes entre as autoridades germanicas e alguns veiculos de imprensa do pals. Aqui

surgem pistas de que esta relagao permeou o Diario de Noticias da Bahia.

Ainda neste capitulo nos deteremos em analisar o discurso do jornal baiano a partir da

publicagoo dos textos dos "colaboradores" supostamente alemaes que fregiientaram com

assiduidade o vespertino no periodo entre 1935 e 1939, periodo em que RequiAo estara a

frente da Diregao de Redagao do jornal. Esses "colaboradores" construirao a Alemanha em

multitemas, apresentado o novo pals que surgia sob a egide nazista.

No terceiro capitulo nos debrugaremos sobre o que classificamos como o "panfleto de

guerra". A Segunda Guerra Mundial ja a uma realidade e a barbarie nazista horroriza o

mundo. E quando o jornal se transforma num mero publicador de textos da agencia de

noticias alema Transocean. 0 conflito entao a visto e lido apenas sob o ponto de vista

germanico. Antonio Balbino estara no comando do veiculo neste momento. Abre-se a

discussao sobre as grandes manchetes publicadas no Diario de Noticias, que desprende-se

quase que completamente da realidade regional, voltando-se unica e exclusivamente a

cobertura da guerra, vindo a se tomar urn orgao panfletario.

A escolha do periodo que norteou metodologicamente a pesquisa, 1935 e 1941, recai na

justificativa do comportamento editorial do Diario de Noticias, que estabelece urn diferencial

nesse espago de tempo. 0 Partido Nazista chega ao poder em 1933 e no ano de 1935 o Diario

de Noticias retoma o discurso germanofilo que proferira durante a P Guerra (Sampaio, 2001,

p.1847 in...), epoca em que pertencia ao coronel Ferreira do Amaral. A partir de 1935 o jornal

passa a contar com a presenga constante dos ja citados "colaboradores" supostamente

alemaes. A Alemanha nazista torna-se objeto sistematico de propaganda para o vespertino

baiano, o que norteara a posigao editorial do Diario de Noticias ate 1941.

Em 1942 o jornal se apresentada com outra postura. A justificativa para esta mudanra

recai num conjunto de fatos. Os Estados Unidos declararam guerra as potencias do Eixo, o

que provoca alteragoes na politica externa do Brasil, que rompe relagees diplomaticas com a
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Alemanha, Italia e Japao . Internamente , se inicia uma forte reagao do Estado brasileiro contra

as articulagoes da Embaixada Alema e do NSDAP em solo nacional.

A correlagao das forgas politicas internas tambdm se altera. 0 espago politico para as

agoes de imprensa por parte dos alemaes fora eliminado e os militantes nazistas passam a ser

implacavelmente perseguidos pelos orgaos de seguranga. Encerrava-se a aventura do Diario

de Noticias iniciada em 1919 e retomada em 1935.

No capitulo conclusivo, buscaremos compreender os niveis de relacionamento

existentes entre o Diario de Noticias da Bahia e a sociedade local. A intengao foi entender ate

que ponto repercutiu na praga de Salvador a postura editorial encampada pelo vespertino

baiano. Fatores extemos a politica local interromperam a atuagao publicista do jornal. No

entanto, o periodico registrou algumas contradigoes internas (regionais) no que se refere a

interface politica corn as elites baianas.

Aspectos metodologicos

Ao nos depararmos com o objeto em questao, entendemos que pesquisa-lo exigiria duas

frentes de trabalho. A primeira residiria na pesquisa do acervo do Diario de Noticias no

periodo em discussao, o qual se constituiu em nossa fonte documental primaria. Encontramo-

lo na Biblioteca Central do Estado, na sua maior parte em condigao razoavel de manuseio.

Foram vistas um total de 2200 edigoes do jomal. Desse universo, 345 materias foram

fotografadas e catalogadas per data de publicagao, ano e numero de edigao. Oitenta materias

sofreram processo de digitalizagao. Este numero refere-se tambem ao universo trabalhado

para a realizagao da dissertagao.

A extragao das materias por intermedio de imagens se deveu ao fato da impossibilidade

do material ser retirado do acervo para quaisquer tipos de procedimentos de copia. Seria

impossivel realizar a leitura desse material em horario de expediente da instituigao, o que

demandaria urn tempo de pesquisa muito mais extenso.

A segunda frente de trabalho exigia a pesquisa das fontes secundarias. Percorremos os

acervos do Arquivo Publico do Estado da Bahia, onde encontramos pouquissima

documentagao envolvendo processos da Delegacia de Ordem Politica e Social - DOPS -

referentes a militancia de partidarios do NSDAP no Estado. A maior parte dos documentos

sobre essa movimentagao foi extraida da dissertagao de Luis Edmundo Moraes, que se
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utilizou do acervo do Arquivo Ptiblico do Rio de Janeiro, onde se encontra a maioria dos

documentos relacionados a processos de militantes nazistas presos em Salvador pela DOPS.

Na Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB - encontramos as atas das assembleias dos

acionistas do Didrio de Noticias nos anos de 1939 e 1940.

No que tange ao manancial da documentagao primaria, enfrentamos o desafio de dar o

devido tratamento Para a analise do mesmo. Entendemos que a imprensa produz diariamente

fragmentos de historia e, ao contrario do que se pensa, os textos jornalisticos, sejam escritos

on por imagens, nao se encerram no mero reportar dos fatos. Dizem mail do que apresentam.

A ideologia manifesta-se na lingua e na linguagem utilizadas. Como entender fatos narrados e

comentados num periodo onde valores, costumes e sensos commas configuravam-se em outros

eixos de compreensao?

Conforme Orlandi (2002),

A Analise de Discurso critica a pratica das Ciencias Sociais e

a da Linguistica, refletindo como a linguagem esta materializada na

ideologia e como a ideologia se manifesta na lingua (Orlandi, 2002,

p.16).

Elegiamos o instrumento metodologico a efetivagao do trabalho. A intengao do que

comunicar de grande parte dos textos era clara, obvia. 0 jornal abragara a propaganda

germanofila. Mas a linguagem so faz sentido porque se inscreve na historia. Cada termo,

simbolo, expressao e imagem corn os quais nos deparavamos constituiam-se no desafio de

decifra-los, entendendo-os como sujeitos constructos da historia, posto que os mesmos

projetavam simbolicamente determinado espectro ideologico. Evitamos os metodos

quantitativos, resurnindo-se apenas a uma unica tabela necessaria ao entendimento de urna

breve analise economica sobre as relagoes de comercio entre o Brasil e a Alemanha.

Frisando, aqui procuramos estabelecer urn estudo de caso sobre o comportamento

editorial do jornal Diario de Noticias da Bahia. Para tanto, estabelecemos os elos desta

trajetoria corn os fatos que se processavam no Estado, no Brasil e no mundo naquele

momento. Vale ressaltar que este e urn trabalho de investigagao historica, mas que nao perde

sua essencia jornalistica. Historia e Imprensa se imbricam e, muitas vezes, ate confundem-se,

principalmente quando se trata de analisar o jomalismo politico. Eoi este o nosso intento.
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Introducao

Jornalismo como construcao social
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Os metodos de elaboragao e divulgagao do jornal modemo nas decadas de 30 e 40 serao

sustentados por sisternas industriais (Sodre:1980). 0 jornalismo impresso atuara nao so corn a

palavra, mas tambem corn a imagem e sua praxis discursiva sera "sustentada" na presumivel

neutralidade e objetividade na construgao da noticia. A reflexao deste paradigma se torna uma

premissa necessaria para entender a atuagao da imprensa.

Diferente do que ocorreu nos seculos XVIII e XIX, quando o jornalismo limitava-se a

pratica panfletaria, o chamado "jornalismo romantico", a imprensa do seculo XX adicionara

um novo componente : a mercantilizagao do espago grafico . Nan so informagao. A publicidade

integrara esta nova dinamica , enquadrando a imprensa no modo de produgao capitalista

(Sodre, Ibidem., p.04).

Na fase industrial, a produgao jornalistica incorporara um novo modelo: a reportagem

corn publicagao diaria. Um novo produto para uma sociedade avida de consumo, que se

transforma e urbaniza.

Sua difusao deve-se a quatro fatores: a invengao da rotativa, aumentando a tiragem e

reduzindo o prego; a utilizagao da publicidade, que traz novos recursos; aceleragao da

distribuigao (estrada de ferro, automovel, aviao, que permitem transportar os exemplares no

minimo de tempo para quaisquer lugares); e a aceleragao da informagao (quando o telegrafo

sucede aos pombos correios).

E no seculo XX que constituem-se as grandes agencias de noticias (Domenach, 1963,

p.16). Essa infraestrutura logistica operara rapida transformagao no mercado mundial da

informagao. De produto limitado a poucas pessoas, o jornal atingira milhoes de leitores em

todo mudo na primeira metade do seculo XX. Implanta-se o jornal moderno.

(...) cujo baixo prego e cuja apresentagao o

transforma nurn instrumento popular e puma

formidavel potencia de opiniao. Ao mesmo tempo em

que aumentam as tiragens, bern como sua influencia, os

jornais tornam-se negocios a servigo do capitalismo e

do estado e dependem de agencias de informagao

igualmente controladas (Ibidem., p.16).

w
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As agencias de noticias se encarregarao de perpetrar na imprensa mundial uma especie

de padronizacao dos metodos de informacao : as noticias serao enviadas em formato de

mensagens telegraficas . Ate a primeira decada do seculo XX , o dominio fiances foi quase

hegemonico nesse mercado mediante a atuacao da agencia Havas. Logo apos a P Guerra

Mundial os norte-americanos passam a controlar a distribuigao mundial das noticias atraves

da agencia Reuter . Assinado o Tratado de Versalhes , as duas empresas decidem quase que

dividir o mercado mundial (Range], 1991 , p.171-172).

0 pos guerra e um periodo marcado pela afirmacao pol]tica das potencias vencedoras. 0

oligopolio da informagao por parte de norte-americanos, ingleses e franceses refletia o esforgo

dessas potencias em consolidar suas areas de influencia (Ibidem., p.172). A busca desse

controle sera conduzida mediante avassaladora divulgacao de pontos de vistas e conceitos

ideologicos introduzidos nas noticias enviadas por essasagencias (Lage, 1981, p.21).

Repartia-se assim o mercado internacional do setor no inicio da decada de 20: as

agencias Stefani , da italia, Fabra, da Espanha e a Agencia de Noticias de Portugal estavam

sob o controle on propriedade da Havas ; a agencia Belga, por sua vez , estava dividida sob o

comando da Havas e da Reuter ; a agencia da Dinamarca era propriedade da Reuter, que

tambem controlava os servicos de noticias russo , escandinavo e austriaco (Range], op ., cit.,

p.172 ).

Em 1927 um novo acordo redefine o mercado. A Reuters, a Associated Press e a Havas

redesenham geograficamente suas areas de atuacao. A Reuters passa a atuar nas seguintes

regioes: Ilhas Britanicas, Holanda, Egito, India, Estados Malaios, Indias Holandesas

Ocidentais, Extremo Oriente, Australia, Africa do Sul, Nova Zelandia e outras partes do

Imperio Britanico ou regioes que estivessem sob seu dominio.

A atuacao da Havas foi destinada a Franca, Espanha, Marrocos, Portugal, Italia,

America do Sul (com concessoes a atuagao da Associated Press) e protetorados, possessoes e

territorios submetidos ao protetorado da Franca.

A agencia alema Wolff, pelo fato de pertencer a um pals derrotado, teve sua atuacao

limitada apenas ao seu territorio. Um golpe duro que seria revidado pelos alemaes na decada
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de 30 corn a atuagao da agencia Transocean, que passaria a ter forte penetragao na America do

Sul, inclusive no Brasil'.

0 controle da informagao transforma-se numa poderosa arma de longo alcance. Apos o

Tratado de Versalhes , os governos utilizarao as agencias como instrumentos nao so de

noticias, mas tambem de propaganda (Rangel, ibidem ., p.171.).

Entenda-se propaganda agoes de midia que visarn a divulgagao de uma ideologia

politica ou religiosa. 0 termo tent origem no latim pontificial (Domenach, op., cit., p. 9-10) e

e empregado, pela primeira vez, no periodo da Contra-reforma da Igreja Catolica (de

propaganda fide). Integrante do vocabulario eclesiastico (Colegio de Propaganda), a palavra e

incorporada a linguagern secular durante o seculo XVIII, sem, no entanto, perder sua origem

religiosa. No seculo XX a propaganda atuara de forma mais eficaz na esfera politica-

partidaria.

Domenach afirma que a propaganda politica moderna a posta em pratica, pela primeira

vez, durante a Revolugao Comunista. "Em 1917, Lenine, genial propagandista e agitador,

langa as palavras de ordem que vao dar o ritmo as etapas de conquista do poder" (Domenach,

ibidem, p.33.). 0 proprio Adolf Hitler se mostrou impressionado corn a forma que as

organizagoes comunistas operavam este instruments "Compreendi, desde logo, que a

aplicagao adequada de uma propaganda e uma verdadeira arte, quase que inteiramente

desconhecida dos partidos burgueses" (Hitler, 2001, p.119) .

Joseph Goebbles, urn doutor em filosofia e dramaturgia, que a partir da decada de 20

passa a auxiliar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemaes (NSDAP), vindo a

tornar-se Ministro da Propaganda de Adolf Hitler quando da instalagao do 111° Reich, em

19332, assimilou diversos aspectos das tecnicas de agitagao e propaganda leninista.

Bolcheviques e nazistas mobilizavarn as massas utilizando seus respectivos aparelhos

partidarios. No entanto, a propaganda nazista tera urn diferencial em relagao a leninista, ja que

a mesma, para o 111° Reich, tera grau de importancia similar a diplomacia e as proprias forgas

militates, "constituindo-se em verdadeira artilharia psicologica" (Domenach, op., cit., p.39).

Discutiremos aspectos da atuagao da Transocean no Brasil nos proximos capitulos.
2 Este assunto tambem sera tratado no capitulo It .
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No caso da propaganda nazista, Arendt (1989) acrescenta que esta agao era utilizada

como o meio mais eficaz Para enfrentar o mundo nao totalitario. A autora lembra que sews

teoricos buscavam dar um caster "cientificista" ao que se comunicava, procurando lastrear

seu discurso com argumentos baseados em numeros, maniqueando a ciencia. Conforme

Arendt:

0 cientificismo da propaganda totalitaria e caracterizado por

sua insistencia quase exclusiva na profecia "cientifica", em

contraposigao com o apelo ao passado, ja fora de moda (Arendt,

1989, p.394).

A projegao de um futuro promissor , de progresso , no qual o Estado autoritario se

encarregara de pavimentar , sera a tonica das ideologias totalitarias nas decadas de 30 e 40. E

esta propaganda politica sera impulsionada pela incrivel penetragao oferecida pelo jornal

modern e pelo radio - este ultimo com maior destaque . 0 objetivo era a conquista de

formadores de opiniao em diversas partes do mundo . Para Domenach , esta agao , encetada a

partir de uma progressao tatica , joga com todas as angustias humanas, pois,

Nao se trata mais de atividade parcial e passageira, mas da

expressAo concreta da politica em movimento, corno vontade de

conversao, de conquista e de exploragao. Esta (ligada as) sedutoras

ideologias politicas, tais corno o jacobinismo, o marxismo e o

fascismo (...) (Domenach, op., cit., p.20).

Esse processo de reiteragao ideologica consolida-se langando mao de diversos recursos

discursivos e "o sensacionalismo foi uma dessas formas" (Lage, op., cit., p.12-13). Tal

recurso, apelativo, permitiu atrair atengao popular na disputa pelos leitores, ja que o produto

jornal sera lastreado na maximizagao publicitaria.

Nesta perspectiva , a relagao entre os produtores de informagao - jornalistas , editores,

comentaristas e articulistas - e a sociedade - inclusive os formadores de opiniao atingidos -

sera estabelecida por trocas comerciais calcadas na exploragao do espago grafico do jornal.

"Publicidade e relagoes publicas comegam a brigar pelo privilegio da imprensa " (Marcondes

Filho, op., cit., p.32). As empresas de jornalismo encetarao o que o autor sugere como a

"industria da consciencia" decorrente da influencia exercida pelas politicas de relagoes
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publicas das empresas, partidos politicos e demais entidades da sociedade que vendem aos

jornais fatos maquiados e fabricados como noticias (Marcondes Filho, ibidem, p.32).

Nesta concepgao de jornalismo, de acordo com Nilson Lage,

Os produtores fornecem a informagao , o publico reage sobre

a sociedade que remunera o primeiro grupo mediante verbas

publicitarias , facilidades financeiras e fiscais e/ou recursos diretos

(Lage , op., cit ., p.27).

A relagao citada por Nilson Lage e determinante para entender os niveis de

envolvimento existentes entre uma empresa de comunicagao e o seu ambiente economico.

Refletindo sobre a linha editorial do Diario de Noticias na cobertura sobre a ascensao do

nazismo na Europa, o jornal estara selecionando e ordenando as informagoes no sentido de

atingir segmentos mais esclarecidos e prosperos da sociedade local. 0 jomal transmitira os

fatos que se passavam na Europa, a epoca, buscando relata-los num processo de cumplicidade

com seus pablicos leitor e patrocinador (mercado publicitario), utilizando, basicamente, dois

recursos linguisticos: a proximidade e a intensidade (Lage, ibidem., p. 43).

0 primeiro recai na possibilidade do formador de opiniao ser levado a Lima situa4;do de

empatia com os acontecimentos, dando um carster, ao receptor, de ambientagao com as

noticias; ja o segundo remetera a linguagem que buscara impressions-lo, destacando a

grandeza e minimizando dados no sentido de enaltecer a retorica do texto.

0 processo de construgao da noticia implicara na afirmagao ideologica de determinado

imaginario mediante a formulagao de estereotipos como, por exemplo: o judeu-bolchevique, o

imigo-publico, a conspiragao vermelha, a hidra comunista etc. As informagoes serao dadas

como arremedos de tais, como aparencias. Tais estrategias discursivas decorrem desse novo

momento da imprensa escrita mundial. Duas modalidades de Comunicagao Social,

propaganda politica e informagao jornalistica, passarao a atuar juntas. Uma e outra se

confundirao num mesmo texto ou imagem.

Nao so dar a noticia, mas apresenta-la com rituais de discursos. Combinagao que se

constituirs numa das armas mais potentes na disputa entre os blocos ideologicos que

dominarao o cenario politico internacional na decada de 30. Trago que acompanhara a

trajetori a da grande imprensa.
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0 papel da imprensa politica

Noticias, agencias internacionais, propaganda, publicidade, aniincios, discursos,

industria de consciencia, relagoes politicas, economicas e sociais. 0 jornalismo e um campo

de conflitos, de interesses em tensao, uma construcao social estruturada e voltada a troca de

fluxos comunicacionais entre os diversos agentes que contracenam com o mesmo.

Advindo dos ideais da iluminagao filosofica, da razao, do conhecimento, o jornalismo

vai gradativamente estabelecer seu Lugar na sociedade como instituigao voltada a legitimagao

politica de determinados setores. A atividade nao se apresenta na historia com outra fungao.

Seja evidenciando sous autofinaciadores-editores, quando o fazer jornalistico era

compreendido na sua fase literaria (panfletaria ou romantica), seja buscando interceder na

agenda publica como orgao presumivelmente capaz de influencia-la, corno se registra a

conduta do jornal moderno a partir do final do seculo XIX.

Trata-se de uma reflexao do papel da imprensa no ambito da esfera publica a qual,

conforme Habermas (1984), essa atividade a integra por excelencia, assim como a esfera

politica'.

Compreender a imprensa requer a compreensao da materia prima que a alimenta: a

noticia. Estamos falando de fatos, produzidos ou nAo, que de alguma forma foram eleitos para

integrar um rool de temas diariamente abordados pelo jornal. A publicagao desses fatos

projeta-se na possibilidade de serem entendidos como supostamente verdadeiros e que devem

ser informados ao publico leitor. Deseja-se transforms-los em temas nas agendas pt blicas.

Esta dinamica nao se encerra entre o ocomdo , aquilo que podera ser noticia, e sua

publicagao . No entendimento de Genro Filho (1987) "os fatos jomalisticos , objetos da noticia,

constituem a menor unidade de signiftcagao". E o que irao significar em conjunto esses fatos

depende de alguns elementos . Do ocorrido a publicagao existe a mediagao de um certo

ndmero de agentes - reporteres , editores , copy-desks. E o trabalho de "recorte" dos fatos que

ocorre na ante-sala da oferta de noticias.

3 Habermas diferencia a esfera publica da privada. Para ele, enquanto a primeira compreende a participapao de
todos como agentes economicos, politicos ejuridicos, a esfera privada, no seu entender, estaria voltada a
intimidade , a sexualidade e a efetividade sustentada nos Lagos de relacionamentos nao universais entre os
individuos (Hebermas: 1989).
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E esta esse "recorte" ancorado na presumivel busca de uma "objetividade jornalistica",

uma especie de "salvo conduto" da imprensa que responde pela verdade, pela descrigao exata

do acontecimento, entendendo-o como algo distante, no qual aquele que o observa e pretende

relata-lo o fizesse se eximindo de emogoes, juizos de valor, opinioes, ideologias etc. Entre o

acervo intelectual de quem o descreve e o ocorrido socialmente nao se interporia nenhum tipo

de leitura que o enviesasse ou distorcesse como noticia a ser veiculada. Este e urn trago

questionavel da imprensa, mas, ainda assim, a coloca numa situagao de destaque no conjunto

da sociedade. Os orgaos jornalisticos credenciam-se na perspectiva de serem porta-vozes do

real.

Na opiniao de Marcondes Filho:

Criar jomais e encontrar uma forma de elevar a urna alta

potencia o interesse que tern individuos, e grupos em afirmar

publicamente suas opinioes e informagoes. E urna maneira de se

dar eco as posigoes pessoais de classe on de nogoes atraves de urn

complexo industrial-tecnologico, que alem de preservar uma

suposta impessoalidade, afirma-se, pelo sea poder a soberania,

como "a verdade" (1989, p.11).

Retratadores ou projetadores de fatos? A resposta a esta indagagao reside na discussao

de alguns problemas relativos ao fazer jornalistico, urn objeto ja observado sob diversos

angulos. Para Mouilland (2002), a produgao da informagao deve-se a "transformagao de

dados que estao em estado difuso em unidades homogeneas" (ibidem, p.42). Um processo,

segundo ele, que nao a apenas propriedade laborativa da midia, mas "o fim de urn trabalho

social".

0 produto final da praxis jornalistica esta sujeito, portanto, a intervengao direta do

mercado, daqueles que o consomem. Conforme Bourdie (1997), o campo da imprensa e

constantemente vulneravel a prova de veredictos, "...atraves da sangao, direta, da clientela, ou,

indireta, do indice de audiencia..." (ibidem., p., 106). E estes sao fatores que tem determinado

a produgao jornalistica inserida no modo de produgao capitalista.

Retomando a questao da "verdade" como valor intrinseco da pratica da imprensa

moderna, Eugenio Bucci (2000) chama-nos atengao a cerca da deontologia do fazer

jornalistico, a qual, segundo etc, "inspira-se na ideia do imperativo categorico de Immanuel
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Kant (1724-1804)". Portanto, para Bucci, "dizer a verdade e um imperativo categorico

fundador do jornalismo" (ibidem., p. 22). 0 autor observa que o estabelecimento de uma etica

jornalistica faz-se necessaria para o que ele chama de "pacto de confianga entre a instituigao

do jornalismo e o publico".

No entanto, esse "pacto de confianga", assumido por Bucci na perspectiva de entender o

jornalismo numa sociedade democratica e plural, merece ser avaliado num sentido mais

amplo. No nosso entendimento, a construgao desse "pacto" se daria em meio as ja

mencionadas tensoes e contradigoes que permeiam o fazer jornalistico.

Esse pacto de confianga nao existe como entendimento de que o mesmo seria efetivado

entre produtores e consumidores de noticias, colocados em situagoes estanques. 0 proprio

Bucci admite que o jornalismo "e um estado de conflito". Com efeito, a atividade jornalfstica

adquiriu potencialidades que ultrapassaram as necessidades sociais exclusivas de

determinados grupos ou classe.

Frisando, trata-se do que ha pouco nos referimos come, o jogo de tensoes que abarca a

praxis da imprensa. Dal a necessidade de se enfatizar que a transformagao do modelo de

jornalismo opinativo e doutrinario, que perdurou ate o seculo XIX, dara lugar a outra forma

de imprensa, industrial, sustentada no pretenso discurso objetivo da realidade, que carimba

sua mercadoria (informagao) com uma especie de atestado de idoneidade/veracidade.

A imprensa visa o acumulo de capital social firmado no reconhecimento da sua atuagao.

Reconhecimento que deve ser dado, a priori, pelo conjunto da sociedade, entre todos os

setores. E uma estrategia. E este reconhecimento, ao que nos parece, nao se reflete

necessariamente num pacto, mas sim num jogo de interesses, mntuos ou contraditorios, entre

os diversos grupos que compOem a sociedade.

Por outro lado, esse "jogo" de tensoes e traduzido por alguns autores como supostas

taticas de "manipulagao" das informagoes. Marcondes Filho (1989) conceitua a noticia corno

"um meio de manipulagao ideologic de grupos de poder social e uma forma de poder

politico" (ibidem., p. 13). 0 autor entende que esse processo (de manipulagao) se daria em

tres dimensoes: como fator de sobrevivencia economica dos orgaos de imprensa; corno

veiculador de ideologias; e como estabilizador politico.
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NAo queremos negar que estes propositos citados por Marcondes Filho fagam parte da

dinamica da imprensa. Mas acreditamos que eles nao se encerram apenas corno espelhos de

atitudes do jornal como orgao politico. Dentro das organizagoes de imprensa diversas outras

contradigoes e tensoes ocorrem no decorrer da produgao das informagoes. Com efeito, o fazer

jomalistico tambem deve ser compreendido dentro de um campo especifico.

A abordagem de Mouilland (2002) entende que o conceito de campo jornalistico recai

na divisao dos papeis no "espago" jornal. E esses papeis, exercidos pelos diversos atores que

constituem esse espago, colocam-se em constante tensAo.

De acordo com ele:

Uma tensao aparece, entao, no arnago do conceito de

informagao. A disputa da visibilidade supoe o trabalho da

condensagao que permite apreender formas; o que a aparente na

estrutura do jornal com a disposigao em segoes: nao somente com

os titulos de segoes, habitualmente encontrados, mas com as

nominalizagoes que, nos titulos, permitem apreender e diferenciar

um "pre-acordo" e um "acordo", uma "negociagao" e uma

"renegociagao", um "compromisso" e um "complemento", uma

"interpretagao" e uma "leitura" etc (ibidem ., p.43-44).

Franciscato (1998) vai ao encontro do que afirma o autor citado entendendo tambem o

campo jomalistico a partir do reconhecimento das disputas e tensoes de legitimagoes que

envolvern os agentes internos do jornal. Diz ele:

0 jornalismo a um espago de produgao de conteudos

informativos que apresenta peculiaridades e caracteristicas

especificas dentro do campo da midia (...) E uma luta por

legitimagao nab so de modelos textuais , mas tambem de papeis

sociais dos jornalistas e de definigoes sobre o que e noticiavel pelos

jornais (ibidem , p.29).

A compreensao do jornalismo como campo estruturado, autonomo, nos remete ao

entendimento da sua fungao enquanto instituigao central da esfera publica.
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0 jornalismo na esfera publica

A passagern da fase do jornalismo literario on romantico a fase do jornalismo

sustentado no empreendimento comercial/empresarial e o momento, segundo Habermas

(1984), no qual o estabelecimento do Estado burgues de Direito ocorre paralelo a legalizagao

de uma esfera publica, politicamente ativa. De acordo com ele, a fase anterior do jornalismo,

caracterizada pela imprensa opinativa, punha o lucro, resultado da atividade, numa especie de

segundo piano.

Na fase industrial , de empreendimento capitalista , as empresas jornalisticas atuarao em

campos de "interesses estranhos , que procuram influencia -las" (Habermas , ibidem ., p. 217-

218). Estara a imprensa , no entender de Habermas , operando como entidades publican, urn

espago onde as investidas dos agentes da esfera privada o transformara num campo de

disputas. E o momento que entram em cena os profissionais de relagoes publicas (public

relations) que buscam atuar no sentido de introjetar no fazer jornalistico pontos de vista

ancorados em estrategias publicitarias que utilizam a roupagem de "noticias".

Agora, uma enxurrada de despachos, "subsidios" epress-releases inundarao as redagoes

das empresas jornalisticas. A disputa se dara entre os diversos grupos sociais que pretendern

compor a esfera publica, buscando a hegemonia da mesma mediante a projegao de suas

opinioes como "consensos" trasvestidos em "opiniao publica". Essa operagao sera classificada

por Habermas como "um aparelho que certamente representa um maximo de publico, mas um

minimo de opiniao" (Habermas, ibidem, p. 230). 0 campo jornaltstico passa a ser palco de

tensoes entre os diversos atores, inclusive o Estado e os partidos politicos, que tambem

langarao mao desse instrumento.

Entendendo jornalismo como uma construgao de conhecimento, fica claro que sua

praxis nao so reproduz fatos, mas tambem se encarrega de organiza-los, direciona-los, le-los e

publica-los conforme os niveis de interesses que se interponham a sua dinamica.

Os investimentos de imensas verbas canalizadas por governos, partidos politicos,

empresarios e entidades diversas para o que se convencionou chamar de veiculos de

comunicagao de massa e uma realidade da imprensa modema. Claro. 0 jornalismo moderno

se consolida na sociedade do seculo XX como um dos maiores instrumentos de difusao e

visibilidade na esfera publica intemacional, a arena onde as agendas de noticias - inclusive as

internacionais - atuarao disputando espagos.
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Sim. 0 capital politico almejado pelo estado e pelas demais instituigoes politicas e uma

forma de capital simbolico, posto que a notoriedade oferecida pelos midias garante a

visibilidade da imagem dessas instituigoes na esfera publica.

Informagao e opiniao confundem-se num so discurso. Conforme Habermas, nesse

enredo, os criterios de noticiabilidade tendem a ser construidos em fungao dos fatos

perpetrados pelos demais agentes que pretendem influir na esfera publica.

Assim sendo, a construgao da noticia ocorre em fungao dos "recortes", frutos de

disputas entre os agentes, externos e internos, que compoem o campo da imprensa. 0 modo

de tratamento, classificagao e selegao do material noticioso decorre dos aspectos sociais nos

quais estao inseridos produtores (reporteres) e "tratadores" (editores) das informagoes assim

como os individuos e grupos economicos proprietarios das empresas jomalisticas. 0 desfecho

desse processo, por vezes, pode se dar na disputa simbolica entre esses agentes (internos e

extemos) no sentido de "emplacar" determinado tema.

De alguma forma, todos esses agentes objetivam veicular na midia fatos por eles

considerados como verdadeiros. E esta, como visto, e uma diretiva do jornal moderno.

Fazendo uma reflexao sobre o terra, Americo de Souza (2002) elimina a possibilidade de se

estabelecer algum conceito sobre a "verdade jornalistica". Para o autor luso, "antes de ser

verdade jornalistica, a verdade ja ha de ser verdade, simplesmente" (Souza, in

www. bocc.ubi.pt).

Nelson Traquina (1999) classifica os jornalistas como "construtores de realidades" e

ado apenas observadores passivos do processo. Para ele,

as noticias nao podem ser vistas como emergindo

naturalmente dos acontecimentos do mundo real; as noticias

acontecem na conjungao de acontecimentos e de textos. Enquanto o

acontecimento cria a noticia, a noticia tambem cria o

acontecimento (ibidem., p.168).

Nesse contexto, o autor critica o que chama de "ideologia da objectividade", urn

entendimento positivista do campo jornalistico. E esta compreensao, certamente, nao

consegue responder as questoes que se impoem ao fazer jornalistico, que muito se distancia de

uma agao estatica, passiva, que se ordenaria apenas a partir de um empirismo
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"despfetencioso" do seu modos operandi. A pratica da imprensa tern provado exatamente o

contrario. 0 jornalismo insere-se no ambito da esfera publica refletindo todas as suas

contradigoes e tensoes, colocando-se no palco, e como palco, dos mais diversos interesses.

Conclusao

Tal entendimento nos remete a necessidade de situarmos o estudo de caso em analise no

contexto discutido. No periodo em loco, o jornalismo no Brasil se ajustara a realidade imposta

pelos acontecimentos politicos. A Revolugao de 1930 buscava colocar o pals no trilho do

desenvolvimento lastreado pela produgao, jogando na modernizagao das instituigoes e dos

meios de produgao o desafio de encarar este novo momento.

Os meios de comunicagao do pals se adaptam a essa nova realidade (Bahia: 1990). 0

estudo de caso do Diario de Noticias da Bahia leva-nos a situar o jornal neste momento da sua

trajetoria como orgao de imprensa que assume essa condigao moderna, pautando-se na

perspectiva do jornalismo objetivo, principalmente no que tange a sua estrutura grafica, onde

a apresentagao das noticias se dara no formato de indite, urn mosaico de assuntos postos a

disposigao dos consumidores de informagao. 0 leque de temas era amplo no jornal.

Acontecidos espetaculares a historias sombrias e misteriosas, assim como o enquadramento

de fatos envolvendo pessoas em diversas situagoes, a exemplo de crimes, dramas passionais,

destaques, projegoes sociais etc, recheavam as paginas do Diario de Noticias na decada de 30.

Todavia, o vespertino da Rua Santos Dumont ainda guardava diversas caracteristicas da

chamada imprensa literaria on publicista. Talvez ai tenhamos um trago que venha a permear

diversos outros orgaos de imprensa da Bahia e do Brasil naquele periodo, seguramente. Neste

sentido, a postura de jornal de "dono-editorialista-escritor" mescla-se, mas nao tenciona, corn

o jornalismo-indzistria, que e marcante no veiculo. A convivencia dessas duas realidades e

uma caracteristica do Diario de Noticias entre 1935 e 1941.

Talvez ai tenhamos urn plausivel momento de transigao do conjunto da imprensa baiana

(soteropolitana) no que concerne entender a passagem do chamado jornalismo Iiterario

(romantico) para o jornalismo moderno. Transigao marcada por um certo atraso em relagao as

pragas do centro sul do pals. Os principais jornais de Salvador na decada de 30 ainda

experimentavam diversas nuangas do jomalismo do seculo XIX no que se refere a suas

disposigoes de pautar suas linhas editorias vinculadas ao interesse dos proprios proprietarios,
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que nao sao apenas os investidores capitalistas das empresas, mas tambem seus condutores

editoriais.

Aqui nao poderemos esgotar essa discussao, posto que a mesma, por si so, remete

obrigatoriamente a estudos mais criteriosos sobre o tema.

Concluindo, a despeito das caracteristicas literarias do jornal Diario de Noticias da

Bahia, este veiculo se impos na sociedade local respaldando-se na condigao de orgao de

imprensa cuja missao ombrava-se a de diversos outros jornais do pals e do mundo: vender a

mercadoria infonnagao na condigao de agente da esfera publica politica. Assim entendemos.
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I° Capitulo

Ode ao antiliberalismo



33

A trajet6ria do Diario de Noticias entre 1935 e 1941 decorre de urn espectro ideologiao

que alcanga boa parte do mundo a epoca, inclusive o Brasil. A perda de espago do liberalismo

na decada de 30 (Hobsbawm, 1996, p.115), tanto na Europa quanto na America Latina,

resultara na ascensao de ideologias que preconizavarn o surgimento de um novo homem, uma

nova sociedade. 0 fascismo, o nazismo e o comunismo estarao em evide"ncia no periodo,

lutando para ocupar o espago que mostrava-se esgotado pare os ideais liberais.

No Brasil, a Revolugao de 1930 ja sinalizara sua tendencia fascistizante (Fausto, 1997,

p.14). Um movimento que, na Bahia, encontrou pouca on quase nenhuma receptividade por

parte das liderangas politicas locais (Sampaio, 1992, p.57). No entanto, um jovem intelectual

baiano, Altamirando Requiao, foi urn dos que saudaram a vitoria dos tenentes. Lengo

vermelho no pescogo, Requiao juntou-se aos revolucionarios aderindo a trajetoria de Getulio

Vargas a frente do poder no pals (Veiga, 1993, p. 86).

Desde que adquirira o jornal, em 1919, Requiao conciliou as atividades de jornalista e

politico, ainda que tenha dado mais enfase a primeira (Santos, op., cit., p.56). A posigao

ideologica abragada por ele e, por via de consequencia, pela linha editorial do seu jornal,

compunha o imaginario politico-cultural do pals na decada de 30.

Direita , volver!

A finalidade totalitaria que permeava o caldo politico -literario-intelectual do Brasil

neste periodo sustentava-se, basicamente, em quatro palavras chaves : anticomunismo,

trabalho, patria e moral . Segundo Eliana Dutra,

A partir desses quatro pilares, espraiou -se pelo todo social

urn conjunto de praticas , normas e valores que confluiam para a

preservagao da ordem e da estabilidade social ; para o controle das

diferengas sociais, para o enquadramento do mundo do trabalho;

para a racionalizagao do poder ; unificando numa perspective

totalitaria empresarios , integralistas , igreja , parlamentares, chefes

de governo , burocracia estatal , intelectuais e imprensa ... (Dutra,

1997, p.17).

Esse imaginario e reforgado no pals com o golpe de 1937, tendo a Revolugao de 1930

como precursora. 0 projeto do Estado Novo guardou diferengas com suas matrizes europeias:
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o fascismo italiano e o nazismo alemao. Aqui nao se estaheleceu nenhum projeto imperialiSta,

expansionista on anexionista. No entanto, o regime de Vargas desvelou praticas political de

nitida coloracao fascista. 0 grupo politico comandado pelo ditador formava um monolito de

atuag5o que nao admitia divergencias nas diretrizes preconizadas pelos ideais de 1930 e

reajustadas pelo golpe de 1937. Podemos classificar essa experiencia como uma especie de

fascismo de periferia, on filofascismo.

Sao inumeros e valiosos os subsidios dados no trabalho Estado Novo; Ideologia e

Poder, no que diz respeito a interpretagao de Lucia Lippi Oliveira (1982, p.25 in ...) em

relagao a natureza do regime que vein a ser implantado em 1937. Todavia, nao coadunamos

com a tese de que o regime de Vargas nao refletia amplas associapoes com o fascismo.

Discordamos da exclusividade desse movimento ser restrita a Italia e a Alemanha (De Felice,

1988, p.79). Trata-se de urn fenomeno muito mais amplo (Reich, 1988, p. 20).

Admitimos que esse trago ideologico no Brasil recaiu na afrrmapao de um estado forte,

comandado por um grupo politico disposto a transformar o poder sob a otica antiliberal e

anticomunista e com fortes nuancas anti-semitas (Carneiro, 1988, p. 249).

Concordamos com a opiniao de Francisco Carlos Teixeira (2001) na qual a

tese da universalidade possivel do fascismo implica na

rejeipao da exclusividade alema do fenomeno, o que nos obriga

aclarar previamente o que se considera, nesse caso, como fascismo

(...) Poderiamos, de saida, afirmar que se reconbece como fascistas

movimentos nacionalistas extremistas de estrutura hierarquica e

autoritaria e de ideologia antiliberal, antidemocratica e

antisocialista, que fundaram on intentaram fundar, apos a I' Guerra

Mundial, regimes estatais autoritarios (Teixeira, 2001, in

www.ifcs.ufgj.br/tempo/pesquisadores.html).

Ao contrario do conservadorismo ou de qualquer outro posicionamento de direita, o

fascismo busca estabelecer urn projeto novo que pretende ser uma resposta a sociedade

liberal. E esta resposta estava calcada na proposigao do modelo coorporativista de Estado. 0

fortalecimento das ideologias de extrema direita na Europa (Italia, Portugal, Hungria, Espanha

e Alemanha) atuara como vitrine para grande parte da intelectualidade brasileira. Mas nao so.



35

Na costa oeste do Mexico, o movimento Sinarquista propunha a edificagao de uma sociedade

regida por uma autoridade "legitima"`t.

No caso do Integralismo, sao registradas amplas associagoes desse movimento com

grupos fascistas formados por italianos residentes no Brasil. 0 "chefe" Plinio Salgado

mantinha intensa colaboragao com orgaos fascistas na cidade de Sao Paulo (Bertonha, 2001,

p. 85-104). Eram colaboragoes mfituas, envolvendo troca de espagos fisicos pars reuniao de

grupos, subvencionamentos financeiros e atividades conjuntas. Mas, por vezes, os interesses

entre os dois grupamentos davam lugar a tensoes. Os militantes fascistas receavam a

cooptagao de sews filhos por parte dos grupos integralistas. A despeito dessas contradigoes,

pontuais, a agao do fascismo italiano foi titil a direita nacional no periodo do entre guerras

(Bertonha, ibidem, p. 85-104). De acordo com Fabio Bertonha:

"E impossivel prever se nos teriamos tido o Integralismo ou o

Estado Novo, por exemplo, sem esse referencial externo, mas e

certo que estes movimentos teriam tido caracteristicas bem

diferentes sem ele (o fascismo italiano)" (Bertonha, ibidem).

E este novo amalgama ideologico tera a necessidade de (a)firmar-se ante a todos os

setores da sociedade, conduzindo a permanente mobilizagao das entidades de classe, Como

sindicatos, associagoes empresariais, imprensa, escolas etc, no sentido de legitimar o novo

regime - o Estado Novo. E a forma do totalitarismo se estabelecer no poder e propiciando

essa movimentagao permanente nas massas (Arendt, op., cit., p. 339). E a revolugao

conservadora (Bobbio, 2001, p. 57), que busca construir urn "novo mundo", cultural,

economico e politico (De Felice, op., cit., p. 29-30).

Retomando a seara local, como ja dito, a Revolugao de 1930 nao vingou na Bahia. A

frente da interventoria, na verdade Juraci Montenegro Magalhaes compos com as oligarquias

do interior do Estado para governar, estabelecendo solida base politica entre os coroneis

baianos (Sampaio, op., cit., p. 76).

40 lancamento do Manifesto Sinarquista no Mexico ocorreu em junho de 1937. De orientagao eminentemente
catolica, o Sinarquismo propunha erguer uma organizacao "composta de verdadeiros patriotas , uma organizagao
que trabalhe pela restauraGao dos direitos fundamentais de cada cidadao, que tenha como sua mail alta finalidade
a salvacao da Patria". Durante a Segunda Guerra Mundial o Sinarquismo foi acusado de colaborar corn os
alemaes, buscando supostamente facilitar a penetragao das forgas nazistas na Costa Oeste do Mexico para, a
partir dessa regiao, iniciar a ocupagao dos Estados Unidos da America . O movimento se mantem ate hoje. 0 site
oficial da Uniao Nacional Sinarquista e: www.sinarquismo.americas.tripod.com/relioionl.htin .
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A despeito desse quadro, a forga do integralismo baiano mostrava-se pujante, inclusive

com forte penetragao fora da capital. A coerce da pifia atuagao do entao proscrito Partido

Comunista Brasileiro (PCB) na Bahia, a Agao Integralista do Brasil (AIB) crescia no Estado.

Foram criados diretorios provinciais nas cidades de Ilheus, Itabuna, Canavieiras, Belmonte,

Tucano, Serrinha, Ribeira do Pombal, Santo Amaro e Feira de Santana. Em 1936, a entidade

comandada por Plinio Salgado elegeu o prefeito da cidade de Santa Inez.

0 Diario de Noticias estara sintonizado com esse momento, seja servindo de porta-voz a

interventoria de Juracy Magalhaes, seja apoiando a candidatura natimorta de Jose Americo de

Almeida a Presid6ncia, seja praticando um discurso inclinado para o fascismo, na condigao de

defensor do Estado Novo C de todos os regimes fortes de direita que se mostravam ern

evidencia no periodo em yoga.

Ao analisar a adesao de varios jornais brasileiros as ideias totalitarias de direita,

Werneck Sodre entende assim o problema:

A conjuntura nacional assinalava a ascensao de formas

direitistas e ditatoriais geradas no bojo da crise do capitalismo.

Salazar vinha dominando Portugal, sob a protegao do

imperialismo , que financiara a tomada do poder, na Italia, por

Mussolini e the permitira consolidar -se, a ponto de langar-se na

aventura africana (Abissinia), em 1933. Finalmente o Partido

Nazista de Hitler empolgara o poder na Alemanha . Tratava-se aqui

de seguir a receita amarga , e por isso surgira o Integralismo, cujo

discurso e falso apelo ao nacionalismo embalava os incautos

(Sodre, op., cit ., p. 378-379).

Todavia, a analise do historiador nao permite conternplar outros fatores que julgamos

necessarios ao entendimento da questao. Diversos segmentos da sociedade estruturaram um

discurso em torno de temas e imagens que remetiam a consolidagao da ordem social vigente

mediante a construgao de um novo homem e de uma nova politica. Se fazia necessario um

discurso "inovador", capaz de conduzir todas as classes sociais a compreensao de que esta

mudanga nao residia na alteragao nem na climinagao das contradigoes entre elas, mas sim na

concepgao de um estado forte, que forjasse um pacto no qual o corpo social seria substituido



37

pelo corpo estatal. E nesse corpo-estado a contradigao entre suas "partes" nao existe, posto

que ele e algo "novo" e que superava esse antagonismo.

E a manutengao dos ideais liberais que esta posta em cheque. 0 liberalismo e visto

como ideologia complacente com a articulagao do bolchevismo international "capitaneado

pelo judaismo predador e marxista" (Carneiro, op., cit., p.32). 0 jogo dessa representagao de

imagens vai unir, numa mesma seara, o banqueiro ingles Rothschild e o ministro das Relagoes

Exteriores da Russia, Litvinof, ambos judeus e que tinham como objetivo "destruir a

sociedade-estado brasileira". Se internamente nao existe contradigao de classe, tambem nao

existira diferenga entre os objetivos do capitalismo judeu e do comunismo sovietico. Estas sao

ideologias alienigenas que porao em risco a "unidade" da patria.

E o momento de fortalecer os aparelhos de Estado no sentido de preservar a moral, os

costumes e a disciplina. Necessitava-se reforgar os alicerces para evitar o desmoronamento do

monolito politico que fora projetado pela Revolugao de 1930 e que resultou no advepto do

Estado Novo.

0 mes de novembro de 1935 e decisivo. As revoltas capitaneadas pela Alianga Nacional

Libertadora (ANL) - frente de massas liderada pelo PCB - em Recife, Rio de Janeiro e no Rio

Grande do Norte, deixam os segmentos a direita da sociedade politica numa especie de estado

de alerta.

0 Estado mobiliza-se. Corn a promulgagao da Lei de Seguranga Naciona1, a

famigerada Lei Monstro, que fora instituida em 4 de abril de 1935, milhares de prisoes sao

realizadas por todo pals e o comunismo e eleito como o mal maior a ameagar a sociedade.

Nesse momento e instalado o Tribunal de Seguranga National e decreta-se o Estado de Sitio,

que fica comparado ao Estado de Guerra.

Paralelo a essas medidas, estabelece-se a censura a imprensa independente, fecham-se

sindicatos e associagoes de trabalhadores que nao coadunavam com a politica de Vargas. Em

1936 sao presos o lider comunista Luis Carlos Prestes e sua mulher, Olga Benario, que

posteriormente seria enviada para os campos de concentragao nazistas mediante trama urdida

pela ala germanofila do govern de Getulio, que contou com a complacencia do proprio

(Morais, 1994, p. 167).
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Essa mobilizagao vai ganhar um aliado de peso: a Igreja Catolica. A partir da Revolugao

de 1930, o clero do pals buscara a reaproximagao com o Estado, tentando recompor o espago

perdido durante a Republica Velha, que havia constituido um Estado laico.

Nesse mesmo ano 6 instituida a Agao Catolica Brasileira, nos mesmos moldes da AC

italiana. This organizagoes decorreram da agao diplomatica do Vaticano, que estabeleceu

concordatas com diversos paises da Europa e das Americas afirn de fortalecer a influencia da

Igreja (Gramsci, 1980, p.272-280). A dbcada de 30 registrars uma sbrie de congressos

eucaristicos pelo pals, a niveis nacional e estadual, demonstrando a forga da religiao catolica

na sociedade brasileira.

Um jornalista antiliberal

0 Disrio de Noticias foi o Unico jornal local que apoiou a interventoria de Juracy

Magalhaes na Bahia. Os outros orgaos de imprensa de Salvador daquele periodo, o Impartial,

o Diario da Bahia e A Tarde, nao admitiram o processo intervencionista. A Tarde se postou

como uma tribuna para o movimento Autonomista, formado por politicos locais que nao

digeriram um interventor cearense. Tratava-se de uma discordancia meramente regional e sem

nenhum teor ideologico (Sampaio, op., cit., p.102).

Ao escrever a biografia de Altamirando RequiAo - Atravessando um seculo -, Claudio

Veiga (1993) define a pena do jomalista como uma "trincheira" na luta contra as potencias do

Eixo. Talvez ai tenhamos apenas uma faceta de Requiao, posterior a venda do seu jornal a

Antonio Balbino, ocorrida em 1939. A atitude de Requiao nao e a mesma registrada entre

janeiro de 1935 e dezembro de 1939, quando esteve a frente da Redagao do jornal.

Nesse periodo, o jornalista refletira todo o enredo discursivo perpetrado pela direita

nacional e international, cedendo as paginas do seu jornal as incursoes de diversos

colaboradores alemaes que se encarregaram de propagandear, informar e dar vivas a expansao

nazista6.

A atuagao do jornalista nao dara margens a duvidas quanto ao seu engajamento

ideologico antiliberal. Seus editoriais nao so condenarao a "morte" o "antigo regime", liberal,

' Colegao de Leis da Republica , Rio de Janeiro , Imprensa National , pp. 36-44. 1930.
6 Detalharemos . a participapao desses "colaboradores" alemaes nos proximos capitulos.
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como endossarao as formal ditatoriais de governos fortes, como se observara no editorial

Sobre democracia e ditaduras, escrito por Requiao e publicado em 1935 no DN.

(...) as bltimas demonstragoes de vitalidade da campanha do

Sigma fizeram , todavia, nascer, brotar e expandir -se, no espirito

dos amigos da Democracia, essa especie de pudor politico que

procura um sentido novo de revigoramento para aquela, no

confessado culto pelas suas excelsitudes e bandeiras , postas em

cheque e em rasa negagao por decidios antagonistas (...) (Diario de

Noticias, 12/11/1935, edigao n° 9534, capa).

Aqui o autor deixa claro sua opgao. Para ele, o integralismo era um exemplo politico. A

ameaga ao monobloco engendrado pela Revolugao de 1930 poderia ser desencadeada pelo

liberalismo num mecanismo de autofagia, ao permitir a convivencia de ideias opostas

(decidios antagonistas), o que poria em cheque a "Democracia". Na opiniao de Requiao, esse

sistema politico so teria continuidade com o "revigoramento" proposto pelo pensamento

integralista.

A representagao da sociedade como urn corpo uno, inquebrantavel, vai projetar

imagens que estabelecerao a relagao entre o corpo social e o organismo humano. Um e outro

se confundirao. E o proprio Estado espelhado no individuo. E se este encontra-se com

determinada tormenta, ou "doenga", devera ser processado seu tratamento. E o que ocorre

quando Altamirando Requiao assina editorial comentando a necessidade de implantagao da

Lei de Seguranga National, a "Lei Monstro".

0 regime de governo existente no Brasil encontra-se no

grave estado a que muitos morbos assaltaram (...) propoe-se a junta

medica que, hoje o socorre e orienta, faze-lo recuperar a sua saude

para a obra urgente do futuro. 0 tratamento vai comegar, ao que se

afirma, com a Lei de Seguranga National, prestes a entrar na

Camara Federal. Depois sera completado com os mais oportunos

recursos da Ciencia do Direito, da Moral e da Economia. Nao nos

desiludamos, por enquanto. Vamos esperar (...) Mas, se , depois de

todos os esforgos, notificarmos afinal que a doenga e incuravel,
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nao havera outro caminho ... Paz a alma do extinto... (Diario de

Noticias, 12/11/35, edigao no 9534, capa).

Vemos ai que o jornalista reporta-se a sociedade imputando-lhe a ameaga do

"tratamento" para a "debilitagao" do Estado, "a que muitos morbos assaltaram". Dessa forma,

o autor vai justificar a brutal repressao que sera desencadeada contra os opositores do regime,

equiparando-a a um remedio necessario. E esses "medicamentos" serao representados pela

estado de excegao (os recursos da Ciencia do Direito e da Moral) e pelo processo de

intervengao gradual na vida economica. E a propria negagao da individualidade e da

pluralidade social, transformando, a forceps, a sociedade num monolito de interesses.

0 jornalista comentara a situagao internacional condenando os partidarios republicanos

da Espanha que lutavam contra o exercito franquista numa das guerras civis mais sangrentas

da humanidade. 0 artigo 0 Castigo aos Reprobos! traz insinuagoes racista e anti-semita e o

governo espanhol, constitucionalmente legitimo a visto como uma "horda de aventureiros".

Segue trecho:

Deus vela pelas boas causas! (...) Para a honra da latinidade e

das linhas raciais arianas, podemos nos assignalar a existencia,

tambem, entre os espanhoes, das figuras insignes e reahbilitadoras,

como a.desses generais Francisco Franco e Emilio Molla (...)

A estas horas os responsaveis por tantas vidas sacrificadas,

os causadores de tantas ruins (...) fogem de Madrid para Valencia

(...) se.os libertadores penetrassem as portas da capital, aquele

mesmo Largo Caballero, de incomensuraveis audacias, em vez de

cumprir sua promessa, sentindo proximo o castigo, voa,

pusillanime, de parceria corn o judeu Rosenberg, embaixador dos

soviets para as costal do Mediteraneo (...)

Deus vela pelas boas causas!

Ponhamos ben alto o coragao, e saudemos os defensores da

memOria de tantos martyres sublimes, gritando, como castigo

severo, aos vendilhoes da propria Patria:
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Ave Franco! Ave Molla! Ave legionarios nacionalistas!

(Diario de Noticias , 09/11/36, edigao n° 9828).

Ao trabalhar a dualidade hem x mal, Altamirando Requiao estara apontando a conexao

existente entre o poder e a estrutura religiosa, conforme afirma Mafessoli citado por Eliana

Dutra (op., cit., p.197). 0 sagrado legitima o poder dos golpistas comandados por Francisco

Franco (Deus Velapelas boas causas!).

A simpatia de Altamirando Requiao pelo ideario integralista nao e negada por Claudio

Veiga. Ainda assim, ele aponta a opgao ideologica de Requiao como algo passageiro, que

viera a se modificar com o desenrolar dos acontecimentos nos ambitos national e

international . Conforme Veiga:

Altamirando Requiao se encontrava entre os simpatizantes

do Integralismo. Na verdade, parece que nunca viu com bons olhos

o comunismo. No entanto, distanciou-se cada vez mais do

Integralismo, de acordo com a evolugao politica regional e ate

mundial (Veiga, op., cit., p.90).

Claudio Veiga afirma um suposto distanciamento do Integralismo por parte de Requiao

ja no ano de 1936 (Veiga, ibidem, p.91). Nao e o que se constata. Apos decretado o Estado

Novo, quando a AIB ja fora posta na ilegalidade, Requiao, ainda que nunca tenha se filiado a

entidade, nao escondera sua simpatia a organizagao, que passara a se chamar Associagao

Brasileira de Cultura por conta da extingao dos partidos politicos em decorrencia do golpe de

1937.

Uma dessas demonstragoes de simpatia se deu no dia do aniversario de Plinio Salgado,

em 22 de janeiro de 1938. Nesta data, Requiao publica em seu jornal o editorial Homem de

Fe. Segue trechos:

Noticiam-se os jornais o anniversario, hoje, do Sr. Plinio

Salgado (...) Quando consideramos que de fato esta extinta a agao

politica do Sr. Plinio Salgado, em face da carta norteadora da

democracia autoritaria, de mais nada careceremos, para reconhecer

o grande valor civico, ja assignalado, naquillo que ele doutrinou,

organizou e erigiu: a sua campanha de salvagao do Brazil das
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garras do communismo eversor e materialista (Diario de Noticias,

22/01/38, edigao n° 10.179).

Plinio Salgado, segundo o jornalista, conseguiu construir uma obra doutrinaria que

arregimentou aqueles que "pelos vicios do passado (liberalismo), estavam, antes, habituados

a pensar mais no proprio ego do que nos impositivos do bem publico!", conforme publicou

em outro trecho no mesmo editorial.

Ainda que desvelasse simpatias pela Agao Integralista, Requiao nao se distanciara do

seu Lugar tenente na defesa do golpe do Estado Novo. 0 jornalista colocara seu jornal a

servigo da propaganda politica do recem instalado regime. 0 textos serao publicados, em

destaque, acima da cabega de pagina, funcionando como uma especie de aviso ao leitor. Eram

pegas propagandisticas, em formato de editorial, corn agudo teor de arena contra o

comunismo.

Um desses textos justificara o golpe de 1937 utilizando discursos que remeterao a

imagens da "destruigao" causada pelos constitucionalistas na Espanha. 0 Brasil "salvo" por

Getulio e a Espanha por Franco tem suas situagoes politicas comparadas no editorial

propagandistico A Espanha deve ser um espelho aos nossos olhos, publicado uma semana

apos a decretagao do Estado Novo.

Os seus templos destruidos. Massacrada a sua gente. Sem

respeito aos fares, a patulea communista a tudo enxovalha e

degrada. Scenario de todas as ignominias, a gloriosa Patria de

Cervantes e de Blasco, apodreceria e dentro em breve

desapareceria do mappa das Nagoes, se a dignidade e o

patriotismo do seu povo nao a libertassem do bolchevismo, da

lepra moscovita que ameaga todo mundo! (Diario de Noticias,

17/11/37, edigao n° 10.127, capa).

Aqui, novamente, o recurso da linguagem medica associa a ideologia comunista a

doenga da lepra, um mal contagioso (a lepra moscovita) "que ameaga todo o mundo". E a

"saude publica" do organismo politico do Estado que esta sob ameaga. Conforme Dutra:

Essa concepgao e que da sentido as metaforas medicas e

ideologicas, estabelecendo analogias entre o comunismo e a
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doenga, pois e a realidade que reproduz o esquema de

funcionamento de organismos vivos (Dutra, op., cit., p. 44).

Na mesma edicao, como numa especie de reforco ao alerta dado pelo texto anterior, os

brasileiros sao convocados a apoiar a ditadura estadonovista. Segundo Requiao:

Nenhum brazileiro verdadeiramente patriota, pode vacilar,

na hora actual, em dar o seu apoio, aos poderes da Republica, no

combate, sem treguas, ao comnmunismo. Prossigamos, pois, com

o mesmo vigor, de inicio, na campanha contra os agentes de

Moscou! (Diario de Noticias, 17/11/37, edicao n° 10.127, p. 2)

Dois anos depois, em 15 de setembro de 1939, mes em que a Alemanha invadia a

Polonia e iniciava a Segunda Grande Guerra, Altamirando Requiao classificara a agao do 111°

Reich de "0 colosso". Em editorial publicado nesse dia, o jornalista usa alguns adjetivos para

definir Adolf Hitler: "Homem-labaro"; "Homem-fe" e "Homem-predestinado". Na conclusao

do seu editorial, ele escreve: "A Alemanha de nova engrandecida e revigorada... maior do que

a Roma de Julio Cesar".

Em editorial anterior, publicado na edicao de 27 de marco de 1939, Altamirando

Requiao destaca o pronunciamento do lider fascista italiano Benito Mussolini:

(...) Roma apresenta-se-nos, mais uma vez, naquele

momento, como definidora de situacoes, tragando em nossos

espiritos o diagrama representativo do amanha da humanidade,

cujo destino esta oscilando ... estas sao palavras (de Mussolini) de fe

(...)

No Diario de Noticias desse periodo nao so seu dono encetara um discurso articulado

com as awes em curso perpetradas pela direita internacional. Comentarista de politica

internacional do jornal, Eusebio Cardoso foi outro jomalista que endossou estas awes. A

disputa envolvendo a Alemanha e a Franca pela regiao fronteirica do Sarrebruck, cujas minas

de carvao foram cedidas ao governo frances como forma de compensacao de guerra prevista

no Tratado de Versalhes, levou o comentarista a desenvolver torrida campanha pro-Alemanha

em 1935. Escreve Eusebio Cardoso:
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0 mal e poderoso, por vezes, parece mais poderoso que o

bem, contudo, o final e , sempre , a vitoria da Justiga Divina. 0 Sarre

sera alemao e a Alemanha tera urn grande futuro glorioso e

assinalado entre as nagoes do porvir (Diario de Noticias,

12/01/1935, edigao n° 9287, p. 2)

Cardoso era urn admirador da Alemanha Nazista. Isso esta claro. Mas o que vale

registrar no texto do comentarista e sua forma discursiva, a qual associa a agao pre-

expansionista do nazismo a "Justiga Divina". 0 bern e o mal novamente figuram na imagem

criada pelo jornalista.

0 segundo aniversario do regime nazista a frente do poder e marcado por um editorial

sintomatico do Diario de Noticias, publicado no dia 29 de janeiro de 1935. De titulo 0

primeiro ano de evolufao Nacional-socialista na Alemanha, o texto nao se constrange em

afirmar que aquele regime poderia servir de exemplo para o mundo. Segundo a opiniao do

jornal:

0 ano de 1933 foi o da Revolugao alema (...) A Alemanha de

Hitler vive, tornando-se uma realidade fortissima que ninguem

mais pode eliminar (...) o Nacional-socialismo alemao esta

predestinado a fazer escola e servir de exemplo para o mundo

(Diario de Noticias, 29/01/1935, edigao n° 9302, p. 3).

Intelectuais a servigo da causa

Tais posicionamentos indicam a participagao do Diario de Noticias como orgao de

imprensa voltado a construgao do processo de fascistizagao do pals. A linha editorial do

jornal, a opoca, compos o bloco historico (Portelli: 1983) que norteou as diretrizes ideologicas

do regime implantado em 1937. 0 engendramento desta agao se deu mediante a propagagao

dessa concepgao de mundo, que estabelecia relagoes com suas matrizes europeias. 0 enredo

discursivo perpetrado por Requiao assimilava o de diversos intelectuais que se encarregaram

de "pensar" o pals naquele momento, a exemplo de Gustavo Barroso, Oliveira Viana, Tenorio

de Albuquerque e Azevedo Amaral.

0 cearense Gustavo Barroso em 1933 traduziu a obra apocrifa Os Protocolos dos

Stibios de Siao. 0 Iivro langava a ideia de um suposto complo israelita internacional para
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dominar o mundo e esmagar a sociedade cristA. Barroso chegou a ser respeitado na Alemanha

nazista pela sua produgao literaria, tendo suas obras elogiadas pelo jornal Der Surmer,

pertencente a Julius Streicher, o "papa" do racismo alemao (Cameiro, op., cit., p. 355).

Ja Tenorio de Albuquerque exaltou a figura de Adolf Hitler. Foi o autor de A Alemanha

Grandiosa, urn trabaiho recheado de odes a atuagao do governo nazista. 0 jurista e integralista

Miguel Reale, por sua vez, posicionava-se contra o "espirito judaico". Reale deixava evidente

que a luta contra o capitalismo (liberal) passava pela condenagao da influencia judaica no pals

(Carneiro, ibidem, p. 379).

Altamirando Requiao e alguns dos seus colegas de redagao, a exemplo de Eusebio

Cardoso, seriam intelectuais de menor grau hierarquico em relagao ao "primeiro time" de

pensadores do Estado Novo (Portelli, op., cit.,). Requiao, ainda que tivesse assumido o cargo

de deputado federal pelo Partido Social Democratico (PSD) da Bahia ate dezembro de 1937,

orbitava em torno da sociedade politica nacional sem no entanto exercer maiores influencias

sobre o pensamento da mesma'.

Ao longo do periodo em que o jornalista esteve a frente da Redagao do Diario de

Noticias, o jornal manteve-se aberto a participagao de intelectuais de maior envergadura no

tocante a influencia que exerciam no Estado Novo. E o caso de Azevedo Amaral, cujas

participagoes no vespertino sempre cram acompanhadas pelo enunciado: Comissao de

Doutrina e Divulgaga`o; Exclucividade para o Diario de Noticias da Bahia. Numa dessas

participagoes, Amaral discorre sobre o sentido da democracia, buscando uma nova

interpretagao do termo. 0 documento e publicado no DN com o titulo Democracia e

superstigo"es democraticas. Segue trechos:

No Brazil vivemos mais de um seculo envolvidos numa

atmosfera de ilusoes, atraves da qua] nunca podemos perceber o

que constituia a essencia da democracia. A Constituigao do 10 de

novembro concretizou a mais profunda revolugao na nossa historia,

per isso que nos emancipou do ambiente de ficgoes e de crendices

' Enquanto deputado federal no periodo de 1935 a 1937, Altamirando Requiao apresentou-se Como urn parlamentar em
defesa da classe dos bancarios. Na Camara Federal, apresentou Projeto de Lei no sentido de regulamentar a prorissae.
estabelecendo urn piso minimo do salario para a eategoria.
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politicas, em que haviamos vivido durante tantas geragoes (Diario

de Noticias, 12/01/38, edigao n° 10.170, p. 2)

0 Diario de Noticias nao altera sua linha editorial quando Antonio Balbino de Carvalho

assume o controle da empresa. Para adquirir o jornal, Balbino teve como avalista o coronel

Franklin Lins de Albuquerque, chefe politico da cidade de Pilao Arcado, nordeste da Bahia,

que tambem controlava outro jornal na capital baiana, 0 Imparcial, que durante algum tempo

assumiu postura editorial de nitida tendeencia integralista.

De acordo com o escritor e jornalista Walfrido Morais8, que militou na imprensa local

no periodo em questao, o coronel se autodeclarava germanofilo por uma "questao angular". A

infonnagao e confirmada pelo advogado Rubem Nogueira9, lider integralista baiano na decada

de 30 e jornalista do Diario de Noticias de margo a dezembro de 1935. Walfrido Morais

acrescenta ainda que o coronel Franklin Lins de Albuquerque detinha a maioria das agoes do

Diario de Noticias enquanto Balbino esteve a frente do comando do jornal1°.

Um dos primeiros editoriais do DN, estando Balbino a frente do vespertino da Rua

Santos Dumont, e publicado com o titulo 0 conceito de opinido, em 04/01/1940. 0 texto

sintoniza com a mesma linha editorial do antigo diretor de redagao. 0 liberalismo e

novamente condenado mediante a afirmagao dos ideais propostos pela Revolugao de 1930 e

consolidados no Estado Novo. Pois...

Estavamos no paraiso da mystifagao. Franquias liberaes so

para a rethorica dos seus falsos apostolos, a serem notadas de

longe, para ingles ver.

A revolugao de 30 veio com o seu programs de restauragao

moral dos nossos costumes politicos. Para corrigir erros do

passado.

Nesse mesmo texto, o Diario de Noticias de Balbino reiterara as excelsitudes do regime

do Terceiro Reich, que ha sete anos assumira o poder na nagao germanica.

Walfrido Morals concedeu entrevista a este autor em 21/03/2003.
Rubem Nogueira concedeu entrevista a este autor em 29 /04/2003.

10 Discutiremos essa relacao na conclusao do trabalho. .
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Na Alemanha, no governo militarizado de Hindemburgo,

num pleito presidencial - Hitler, o seu grande adversario,

conseguiu uma votagao que, entre nos, jamais alcangaria um

opposiocionista, embora este se chamasse Ruy Barbosa. E so com

um regime de justiga, de aproveitamento de aptido"es, de largo

desenvolvimento de educagao popular, chegaremos a essa situagao.

Nao e bastante que neste grande pals os governos sejam operosos e

honestos (Diario de Noticias, 04/01/1940, edigao n° 10.776, capa).

Estando a servigo da consolidagao do regime de Vargas e tendo como referencia

positiva a ascensao da Alemanha nazista, ja em guerra nesta data, assim como Requiao,

Balbino tambem compora o grupo de intelectuais que difundira a visao de mundo dos

segmentos dominantes (Gramsci: 1968). No texto citado, a "educagao popular", na verdade

doutrinagao, projeta a possibilidade de uma trilha comum entre o Brasil e a Alemanha, onde,

segundo o editorial, havia se instalado "um regime de justiga, de aproveitamento de aptidoes,

de largo desenvolvimento de educagao popular".

A "honestidade" e a "operosidade" do governo alemao em pleno ano de 1940, quando

os nazi ja massacravam populagoes civis europeias, inclusive com assassinatos em massa,

demonstra o nivel de influencia exercido pela propaganda ideologica nazista em segmentos

intelectuais do pals.

Os exemplos expostos definern a construgao de novos paradigmas ideologicos no Brasil.

0 Estado Novo exercia forte controle as diferengas de opiniao que viessem per em risco a

hegemonia do poder politico dominante. 0 combate ao comunismo como mal maior,

demonizado, judaizado e desagregador da sociedade brasileira, encontrara na poderosa

campanha intemacional movida pelo regime nazista da Alemanha uma referencia que

atravessara fronteiras e contagiara diversos orgaos de imprensa no Brasil, que realizarao esse

trabalho corn afinco.

A partir de 1935, o jornal de Altamirando Requiao e posteriormente de Antonio Balbino

engrossara essa fileira, tomando emprestado - ou mesmo negociando espagos - (a)os

engenhosos instrumentos de comunicagao criados per Josef Goebbles e Adolf Hitler. Vamos

aos fatos.
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II Capitulo

0 nazismo como referencia
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P Parte

A ado da midia alema no Brasil

Um comentario muito comum nas paginas do Diario de Noticias durante o ano de 1935:

A mensagem salvadora de Hitler, que num apelo a ideia

nacional, exige das classes abastadas sacrificios enormes e auxilia,

visivelmente, as classes populares mais expostas a toda sorte de

sofrimentos, dando-lhes trabalho e auxiliando grandes

transformagoes economicas jamais testadas anteriormente, faz

nascer naquele povo de grande cultura novas esperangas contra as

forgas destruidoras que emanam do tratado de Versalhes (Hermann

Dudenhoeffer, Diario de Noticias, 1935, edigao n° 9321, p. 2)

A primeira pergunta que surge: qual a intengao dessa narrativa, feita por urn suposto

alemao e publicada num jornal do Nordeste do Brasil? Nao sendo noticia e sim comentario, e

com alto teor progandistico, a que pfiblico se queria atingir?

Trava-se de propaganda germanofila, da Alemanha, e nao necessariamente de

propaganda da ideologia nazista. Segundo Hanna Arendt (op., cit.,):

"...o domino totalitario (nazista) procura restringir os

metodos propagandisticos unicamente a sua politica externa ou

as ramificagoes do movimento no exterior, a fim de lhes

fornecer material adequado (...) Na medida do possivel,

estabelece-se, logo na fase anterior a tomada do poder, a

diferenga entre a doutrina ideoldgica (...) e a propaganda para o

mundo exterior" (Arendt, ibidem, p.392).

E e esta propaganda para o "mundo exterior" o que vai ser observado, seguramente, no

Diario de Noticias. Um jornal que atuara puma sociedade que, a epoca, registrava alto indice

de analfabetismo: cerca de 92% da populagao (Sampaio, 1995, p.86 in). Este percentual deduz
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um diminuto ndmero de leitores de jomais11. A Salvador dos anos 30, ainda que

empreendesse um processo de transfortnagao urbana, contava corn reduzidissimo publico

consumidor de bens culturais. Mantinha-se estagnada neste aspecto e colocava-se a margem

do processo de modemizagao que se processava em outros centros do pals (Miguez, 2002, p.

87).

A despeito desse quadro, a partir de 1935 o DN passara a contar com diversos

colaboradores alemaes em suas paginas. Corroborando com o imaginario construido pelo

jornal, esses colaboradores apresentarao a Alemanha sob varios angulos: social, economico,

politico, religioso etc. Hermann Dudennhoeffer, Ernest Muller, Walter Gros, Otto Ernest,

Conde Schwerin von Krosigk, o Barao von Rheinbaben e Karl Schwendemann estarao entre

os primeiros a ocupar as paginas do jornal para propagandear os feitos do governo do Terceiro

Reich. As mensagens por eles construidas, persuasivas e conativas (Chalhub, 1990, p. 23),

terAo como alvo, indubitavelmente, os formadores de opiniao, brasileiros e estrangeiros aqui

localizados.

A campanha estava ern marcha . 0 posicionamento de jornais em favor da Alemanha

Nazista naquele periodo nao 6 um fato desconhecido da trajet6ria da imprensa no Brasil.

Orgaos germanicos ja operavam em colonias dos estados do sul , onde o Partido Nacional

Socialista dos Trabalhadores Alemaes (NSDAP) 12 atuava desde 1931 (Moraes , 1996, p.104).

Movimentacao que se dava corn frequencia na imprensa de lingua alema que circulava entre

os moradores das colonias (Choen, 1988, p. 7).

Como ja discutido anteriormente, a imprensa moderna, ancorada na maximizapao

publicitaria, atuou, e atua, em extremo nivel de imbricagao corn os segmentos financiadores

do produto jornal. Tal fato estabelece um fio condutor corn a performance do DN entre 1935 e

1941. Neste periodo registramos farta participagao de material publicitario de empresas

alemas no jornal. Conforme ja visto, firmas como a Westphanlen Bach, Krohn e Cia, a

'' Nao encontramos nenhum documento que exibisse os numeros de circulagao do Diario de Noticias neste
periodo. Os exemplares dojornal nao traziam esta infotmagao.
12 Sobre a atuagao do NSDAP no Brasil, dois trabalhos sao significativos para entender a presenga desse partido no Brasil. 0
primeiro, langado em 1988, trata-se da dissertagao de mestrado de Esther Cohen na Universidade Federal Fluminense (UFF),
0 Governo Federal e o Partido Nazista no Brasil. 0 segundo e o de Luis Edinundo de Souza Moraes, Ein Volk, Ein Reich,
Ein Fuhrer!; A Segao Brasileira do Partido Nazista, dissertagao de mestrado defendida no Museu Nacional da UFRJ, em
1996. Sao excelentes pesquisas que apresentaram um panorama detalhado sobre a movimentagao do NSDAP no Brasil. A
dissertagao de Cohen aborda as relagaes politicas entre o NSDAP e o governo de Vargas, enquanto que o trabalho de Moraes
concentra-se mais na organizagao interna da agremiagao, estabelecendo uma discussao sobre os seus objetivos no Brasil.
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Suerdick e a Danemann e a Viagao Aerea Condor, pertencente a companhia de aviagao

germanica Deutsche Lufthansa, estavam entre os anunciantes de peso do periodico

soteropolitano.

Com efeito, o capital alemao que atuava no Estado, por sua vez, exercia significativa

influencia na Associagao Comercial da Bahia (Sampaio, 2001, p. 1847 in ), entidade que

representava a elite economica regional. 0 Diario de Noticias mantinha-se como porta-voz

desse organismo desde o inicio do seculo XX.

E plausivel que o apoio do jornal a Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial ja

fosse um reflexo desse quadro. Conforme Consuelo Novais (2001):

(...) Esta posigao do Diarfo de Notfcias refletia nao

somente os sentimentos germanofilos do seu proprietario, coronel

Ferreira do Amaral, mas tambem a grande depende"ncia da elite

comercial baiana (...) em relagao a firmas e capitais alemaes. 0

embargo interposto ao comercio com a Alemanha teve efeito

catastroficos para a economia baiana, de modo geral, e para o

Diario de Notfcias, em particular (...) (ibidem, p. 1847).

Quando da compra do vespertino baiano pelo grupo incorporado por Requiao, Consuelo

Novais informa que a sociedade anonima da empresa, constitufda apos essa operagao

comercial, era "integrada por altos comerciantes". No infcio da decada de 20 o Diario de

Notfcias abocanhava a totalidade dos investimentos ern agoes nos jornais locais por parte da

Associagao Comercial da Bahia, que detinha 20 cotas de agoes da empresa (Santos, op., cit.,

p. 49).

Considerando a influencia do capital alemao nesta entidade, conforme citado por

Sampaio, o peso dos anrincios publicitarios de empresas teutos sera expressivo no Diario de

Noticias. As insergoes cram diarias e todas as contracapas (integrais) da ultima edigao do ano

cram ocupadas por anuncios de empresas alemas.

This fatos nos obriga a remeter a um breve entendimento acerca das relagoes comerciais

entre brasileiros e gertnanicos nessa 8poca, posto que estas atuaram em sintonia com a

movimentagao polftica engendrada pelo 111° Reich no Brasil.
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Relapoes comerciais em ascensiio

Nao iremos (nem podemos) aqui esgotar a analise que recai nas transapoes comerciais

que envolveram os dois parses no periodo em yoga. NAo e o nosso objeto. Todavia, alguns

aspectos do campo economico merecem set mencionados, posto que o mesmo exerceu forte

influencia nas relapoes politicas entre Brasil e Alemanha no periodo em questao.

Rene Gertz (1996) chama-nos atenpao Para o fato de que muitos integrantes do NSDAP

no Pais mantivessem relacionamento de trabalho com empresas alemas que aqui operavam,

sendo (por parte deles) "a adesao ao partido quase uma obrigatoriedade" (Gertz, 1996, in

www.tau.ac.il/eial/VII_1/index.html#articulos).

No tocante a Bahia, vale lembrar que o setor fumageiro local mantinha proficuo

comercio com a napao germanica, que figurava entao como o principal Pais importador do

produto baiano. Os empresarios alemaes, on descendentes dos mesmos estabelecidos no

Estado, chegaram a financiar linhas de creditos para os produtores locals de fumo. Nos anos

30, a media anual da quantidade de fumo em folha exportada para a Europa, com destaque

Para o mercado alemao, atingiu cerca de 25 mil toneladas, o equivalente a quase 350 mil

fardos de 75 quilos (Ramos, 1990, p.35). No comercio de cacau, as firmas alemas tambem

eram responsaveis por grande parte das exportacOes do produto.

Em 1934 a Alemanha ocupava o quarto lugar no comercio externo corn o Brasil,

contribuindo corn 14% das importapoes e 13% das exportapoes. Quatro anos depois, o Brasil

ja era o principal comprador de produtos alemaes. Em 1938, 25% do total importado pelo Pais

era de origem germanica. Nas exportapoes, nesse mesmo ano, a Alemanha situava-se em

Segundo lugar, contribuindo com 19% das compras dos produtos nacionais (Corsi, 1999,

p.60).

0 quadro exposto reflete a guinada diplomatica brasileira que buscava se distanciar da

area de influencia norte-americana . Luiz Corsi esclarece que o Tratado Comercial efetuado

em 1935 com os EUA. previa a liberalizapao do cambio e enquadrava o Brasil a politica

economica estadunidense, coibindo qualquer possibilidade de uma atuapao comercial mais

independente por parte do Pais. Contudo, o Governo de Vargas nao seguiu tal procedimento,

passando a incrementar , a partir de 1936, o comercio bilateral com a Alemanha. Fora

contrariado o acordo efetuado com o Governo dos EUA e o Brasil se distanciava da area de
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influencia norte-americana (Corsi, op., cit., p.59). A tabela que se segue nos da uma nogao

mais detalhada desse quadro (Cohen, op., cit., p.80):

EvoluyAo do comercio brasileiro com a Alemanha (1933-1937) - em milhares de

crazeiros.

Ano Exportagao Importagao

1933 228.920 262.887

1934 433.579 350.763

1935 679.504 799.732

1936 645.639 1.002.597

1937 $71.741 1.270.348

Fonte: Seintenfus, Ricardo Antonio da Silva - 0 Brasil de Getblio Vargas e a formapao dos

blocos 1930-1942. - Sao Paulo: Companhia Editora Nacional, 1985, p.81. (0 autor baseou-se na

seguinte fonte: Ministerio das Relagoes Exteriores, Boletim n° 11, junho de 1940, p.17)

Vendendo uma ideologia - a agao do NSDAP

Paralela a essa movimentagao de carater economico, o governo alemao passou a

desempenhar forte campanha ideologica na America Latina (Corsi, op., cit., p.50). No Brasil,

esta agao ficara a cargo da Embaixada alema, no Rio de Janeiro, e dos seus consulados

espalhados pelo pals.

Corroborando com a questao economica, Stanley Hilton (1977) afirma que a medida

que a crise politica se agudiza na Europa , a partir de 1935 crescera o interesse por parte de

militares e diplomaticos germanicos pelo Brasil : "Os estrategistas alemaes consideravam o

Brasil um pals basicamente amigo, do ponto de vista politico (...) em relagao ao Reich"

(Hilton , ibidem, p.22).
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A estrategia de atuagao da propaganda alema em solo brasileiro se articulou mediante a

movimentagao do NSDAP, atraves da Organizagao do Exterior13 do partido. Esta agao ganhou

corpo nos primeiros anos da decada de 30. Vale lembrar que o NSDAP nunca constituiu

qualquer vinculo juridico no Brasil (Moraes, op., cit., p.120) (Cohen, op., cit., p.78). Antonio

de Lara Ribas (1944), citado por Luiz Edmundo de Souza Moraes, faz a seguinte

consideragao sobre a atuagao do Partido Nazista fora da Alemanha:

(0 NSDAP) em obediencia ao velho sonho de expansao,

voltou desde logo as suas vistas para o exterior, promovendo uma

propaganda de agitagao politico-racista que atingiu os recantos

mais pacatos e longinquos de todas as nagoes do globo (...) atraves

de celulas politicas subordinadas a Organizagao do Exterior do

NSDAP (...) (Ribas , 1944., p. 205 in....).

A implantagao de nticleos do NSDAP no Brasil se deu a partir de 1933. Segundo Esther

Cohen (1988), ficaram assim distribuidos os circulos do partido: Circulo I - Rio de Janeiro;

Circulo II - Sao Paulo; Circulo III - Parana; Circulo IV - Santa Catarina; Circulo V - Rio

Grande do Sul; Circulo VI - Bahia; e Circulo VII - Pernambuco. Estes formavam um

Landesgruppe (grupo-pais) que, por sua vez, se subdividiam em ortsgruppen (grupos locais).

Cohen nos lembra tambem que toda a organizagao do partido nazi no exterior "baseava-se no

sistema estrutural-politico da Alemanha Nazista" (Cohen, ibidem, p. 50).

A concentragao de alemaes no pais nas decadas de 30 e 40 e significativa. A presenga

desses cidadaos passa a ser registrada, oficialmente, a partir de 1884, quando os primeiros

colonos chegaram, principalmente nos estados do sul, onde ate hoje se concentra a maioria

dos seus descendentes. Willems, utilizando dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatistica (IBGE), nos indica que "entre 1884 e 1933 um total de 170.645 alemaes haviam

imigrado para o Brasil" (Willems, 1980, p.40). Conforme o mesmo autor, ja a estatistica

alema registra a imigragao de 71.467 cidadaos para o solo brasileiro entre 1919 e 1934

(Willems, ibidem, p.41).

13 Esse organismo era responsavel pela organizagao de todas as segoes do Partido Nazista que se movimentavam
no exterior. Era dirigida pelo Marechal Goering, homem de confianga de Hitler.
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A massiva concentracao de germanicos em territorio nacional, fruto de 49 anos de

imigragao, indica a preocupagao do governo do Terceiro Reich em querer controlar essas

colonias num momento em que esse govemo se preparava para ampliar seu espago vital'4.

Como visto, a Bahia sediava o sexto circulo de mobilizapao do NSDAP no Brasil.

Posteriormente, os militantes da agremiagao no Estado foram hierarquicamente rebaixados a

condipao de grupo local (ortsgruppen), assim como os militantes das cidades de Vitoria,

Recife, Belo Horizonte, Terrenos (MT), Rio Tinto (PB) e grupos menores em outras

localidades (Moraes, op., cit., p. 114).

Sobre a atuapao dos militantes do NSDAP na Bahia, como de resto no Brasil, Edmundo

Moraes nos informa que o partido se constituiu no pals com o proposito de "ocupar espacos

entre os alemaes com o fito de reconstruir, on manter o que ainda restava da comunidade

nacional aqui estabelecida" (ibidem, p.114). Para tanto, o engendramento desta agao deveria

ocorrer sem ferir a Legislagao Nacional, conforme afirmou o lider de grupo da Bahia,

Jhoannes Hans Spredtke. Moraes reproduz as palavras do lider: "(...) o objetivo principal (do

NSDAP) foi o de propor a ideia nazista, fazendo dos colonos bons alemaes e bons nazistas,

dentro das leis brasileiras" (Moraes, ibidem, p.126-127).

0 partido nazi perpetrara no pals a atividade tida por Adolf Hitler como a mais

importante: a propaganda politica (Hitler, op., cit., p. 363). A tatica do NSDAP sera

convencer os alemaes aqui residentes a cerca dos progressos da "Nova Alemanha". A tatica e

confirmada por outro militante da Bahia, Wilhem Alexander Schwarz: "a finalidade do

partido era manter em contato os alemaes aqui residentes Para que tomassem conhecimento

das ideias do partido e propaga-las (...)" (Moraes, op., cit., p. 127). 0 reerguimento

economico da Alemanha na decada de 30 se apresentava como a grande vitrine para atrair o

ingresso desses cidadaos no NSDAP que atuava no Brasil (Gertz, op., cit., in

www.tau.ac.il/ciaiNfl-1/index.html#articulos).

14 A concepgao do espago vital (lebensraum), Para Adolf Hitler, e de que "nao se pode julgar a extensao de uma
area somente pelas exigencias do presente, nem mesmo pela capacidade de produgao da terra em referenda an
nGmero de habitantes". Para Hitler, a Alemanha, Para se tornar uma grande potencia, deveria buscar conquistar
novas areas no sentido abrigar todas as populagoes germanicas espalhadas pelo mail reconditos locais do mundo.
Desta agao, decorreria a fonnagao da "grande Alemanha".



56

Apresentando documentos do Tribunal de Seguranga Nacional , Edmundo Moraes nos

da conta do testemunho de Hans Paul Rautenberg , um outro membro da diregao do NSDAP

do grupo de Salvador, sobre o mecanismo de arregimentagao de militantes em terras baianas:

"cada alemao que ja era socio efetivo do partido tinha a

oportunidade de convidar um nao-socio para fazer parte, (podendo

ele entao) ser admitido como aspirante (...) (Outras reunioes) eram

privativas dos membros do partido , que Liam livros de doutrina

nazista, que trocavam impressoes acerca dos novos candidatos ao

partido , discutiam medidas internas ao partido e instrugoes

chegadas do Rio de Janeiro". (Arquivo Nacional - TSN -

Proc .3752: p.12 in Moraes , op., cit ., p.130)

A conquista de simpatizantes pars a causa nazi entre os alemaes residentes na capital

baiana se deu, corn enfase, no ambito do Clube Germania de Salvador, entidade teuto que

reunia nos seus quadros sociais cidadaos alemaes e descendentes desde o inicio do seculo XX

(Moraes, ibidem, p.134). Muitos desses militantes do NSDAP na Bahia ja atuavam na

agremiagao desde 1932.

Documentos da Delegacia de Ordem Politica a Social (DOPS) localizados no Arquivo

Publico do Estado dao conta da presenga desses militantes nazistas na vida social de Salvador,

o que pode ter se dado de forma trangiiila e corn born nivel. de relacionamento entre os

soteropolitanos. E o que nos indica o despacho de 6 de novembro de 1943 do secretario de

Seguranga Publica da Bahia, Major Hoche Pulchario. 0 documento versa sobre o militante

nazista e joalheiro Herman Volz. 0 despacho foi enviado a DOPS e continha abaixo assinado

de 14 comerciantes de j6ias da cidade que pediam as autoridades que Hermann nao fosse

afastado da capital por conta da sua participagao no NSDAP. Nesse periodo, o Brasil ja havia

declarado guerra aos paises do Eixo e o Partido Nazista vinha sendo sistematicamente

reprimido pelo Governo de Vargas. Segue o texto de preambulo do abaixo assinado:

Os abaixo assinados, negociantes de joalheria, tendo em vista

que o cidadao Hermann Volz e o unico tecnico de cravagao e

gravagao de joias que existe nesta capital, sendo quern Ihes faz os

trabalhos, vern rogar a Vossa Excele"ncia que se digne conceder a

permanencia do referido cidadao nesta cidade, pois os suplicantes
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se responsabilizam pela conduta do mesmo, que apezar da sua

nacionalidade alema, aqui reside no distrito de Brotas, ja estando

no Brasil ha 19 anos e sendo casado corn uma senhora brasileira ha

9 anos.

Conforme afirmararn acima, os suplicantes assumem inteira

responsabilidade pela conduta do senhor Hermann Volz, pois o

mesmo vai se dedicar inteiramente, como tern feito ate agora, ao

servigo da sua arte.

Confiando no elevado espirito de Justiga de Vossa

Excelencia, os suplicantes pedem e esperam deferimento (Apeb,

Setor Republicano, Cx15, pact 01, f. 14).

0 processo que recaia sobre Volz datava de 23/08/1942, quando o alemao fora acusado

de, "junto com outros elementos de sua nacionalidade", frequentar reunioes secretas do

Partido Nazista em Salvador. Nesta data, o joalheiro havia sido preso e processado na DOPS

da capital baiana por suspeitas de atividades anti-nacionais. Seu processo foi remetido ao

Tribunal de Seguranga Nacional, no Rio de Janeiro, tendo sido posto em liberdade

posteriormente.

Hermann fora preso novarnente ern 1943 , quando o pleito dos seus colegas joalheiros foi

indeferido pelo delegado da DOPS de Salvador , Joel da Rocha Lyra. 0 alemao foi afastado do

litoral , "por medida acautelatoria", e encaminhado a cidade de Maracas. A cautela, nesse

caso , encontrava argumento pelo fato de que, encontrando-se no litoral , o militante nazista

poderia, de alguma forma , auxiliar seu pals nos ataques a costa brasileira , onde varios navios

da nossa bandeira haviarn sido afundados ern 1942 pela Marinha alema.

Entre altos e baixos

0 relacionamento do Partido Nazista com as autoridades brasileiras alternou entre

momentos de dificil entendimento e de ampla diplomacia. Desde que a agremiagao comegou

atuar no pals, varias autoridades se mostraram preocupadas corn as atividades do NSDAP. Em

carta dirigida ao Ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, datada de 10 de margo de 1939, o

comandante da Primeira Regiao Militar e Primeira Divisdo de Infantaria denuncia a existencia

do NSDAP (Cohen, op., cit., p. 77).
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Suas atividades foram sempre clandestinas, como ocultos

foram e sao seus objetivos e parece incrivel que as autoridades

estaduais, sempre prontas a destruir os partidos politicos

adversarios, caso nao estivessem registrados, jamais tivessem

pensado em verificar a legalidade de funcionamento de um partido

estrangeiro (Arquivo National, Rio de Janeiro - Documentos do

Ministerio da Justiga - Segao do Poder Executivo - IJ 1328 in

Cohen, op., cit., p. 79).

0 clamor do militar apocrifo (o qual a autora nao cita o nome no documento) nao

encontra resposta entre seus pares. Na verdade, o proprio Dutra assim como outros integrantes

do Governo Vargas, a exemplo de Goes Monteiro, Filinto Muller e Francisco Campos, eram

considerados como integrantes da ala germanofila do Estado Novo. Nutriam simpatias pelo

III0 Reich a influenciavam o governo trabalhando pelo distanciamento diplomatico e

econdmico do Brasil para com os Estados Unidos e demais paises aliados.

Ainda assim, o NSDAP vai encontrar alguma resistencia a sua atuagao. 0 acumulo de

fungoes da Embaixada Alema, servindo ao trabalho de diplomacia e ao mesmo tempo a

organizagao partidaria, resultara numa crise diplomatica com o Governo Vargas, em particular

com o seu Ministro das Relagoes Exteriores, Osvaldo Aranha. 0 cerne da questao estava no

Decreto Presidencial de 18/04/38, que proibia a existencia de partidos estrangeiros em

territorio nacional. No documento, o presidente Vargas declarara que o direito a se organizar

em partidos politicos era negado ate mesmo aos brasileiros e portanto era inadmissivel a

presenga do NSDAP em solo nacional (Silva, 1971, p.104).

A reagao da embaixada alema foi energica. 0 embaixador Karl Ritter formulou queixa

ao chanceler Osvaldo Aranha informando ao mesmo que "o Partido era a Alemanha (...) e

sem todos os penhores para o seu funcionamento, a nao conformidade do seu governo teria

que se positivar" (Silva, op., cit., p. 100).

0 porno da discordia das autoridades alemas corn a chancelaria brasileira residia na

atuagao do adido de Imprensa da embaixada, Hans Von Cossel, que articulava as agoes da

agencia de noticias germanica Transocean entre radios e jornais brasileiros. Cossel atuava

num escritorio da embaixada em Sao Paulo com mais de 100 pessoas "fazendo propaganda
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antiamericana por meio de panfletos e atraves de jornais e estagoes de radio favoraveis ao

Eixo" (Falcao, 1999, p.43). Conforme Helio Silva:

Foi a Embaixada alema, pelo acumulo das fungoes

diplomaticas com as partidarias, que veio a criar ambiente dificil,

subvencionando jornais de pouco significado e ate

desprestigiados... (Silva, op., cit., p.101).

0 embaixador alemao atendeu ao apelo de Aranha e prometeu por firn a intromissao do

NSDAP na imprensa do pals. Mas a crise diplomatica ainda nao estava amainada. 0 Govemo

brasileiro exigiu a substituigao- do corpo diplomatico alemao, pois as autoridades nacionais

tinham provas da participagao de elementos do NSDAP no putsch integralista ocorrido em

maio desse mesmo ano (Silva, ibidem p.306). Os camisas verdes; liderados por Plinio

Salgado, haviam tornado de assalto o Palacio Guanabara e feito o presidente Vargas refem. A

tentativa de golpe foi sufocada.

A crise entre os dois paises foi superada em primeiro de junho de 1939, quando a

diplomacia alema entendeu necessaria a troca dos seus diplomatas. 0 que parecia uma vitoria

das forgas anti-germanicas do governo de Vargas, na verdade se traduziu num grande cavalo

de Troia para a atuagao, ainda com mais vigor, da propaganda alema em jornais brasileiros. 0

Decreto Lei n° 383, de 18 de abril de 1938, que criara restrigoes de caster politico para que

estrangeiros pudessem semanifestar na imprensa nacional, seria alterado no ano seguinte,

apos a Embaixada alema reclamar da publicagao de artigos a materias em jornais do pals que

teriam ofendido a Alemanha (Cohen, op., cit., p.94).

Em 12 de junho de 1939, o governo modifica o decreto, afirmando o seguinte:

(...) Evitar, sobretudo agora, campanhas jornalisticas

violentas contra a Alemanha, pals com que o Brasil acaba de

normalizar plenamente as suas relagoes diplomaticas (...) (Arquivo

Nacional, Rio de Janeiro - Documentos do Ministerio da Justiga -

Segao do Poder Executivo - IJ 1422 e IJ1362 in Cohen, ibidem,

p.94.)

A medida tambem se estendia a proibigao de vendas de livros contrarios a Alemanha ou

ao nazismo. 0 barco vai corner frouxo e a agao de propaganda agressiva do III0 Reich no
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Brasil ganhara volume e instrumentalizara varios orgaos de imprensa do pals. No ano seguinte

o fato e percebido com preocupapao pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. A

informagao foi transmitida a esse orgao por intermedio de memorando despachado pelo

assessor especial da Embaixada Norte-americana no Rio de Janeiro, Theodore Xanthaky, em

maio de 1940 (Silveira, Moraes, 1990, p.415).

Desde o inicio da Guerra os alemaes tern largamente

concentrado seus esforros de propaganda na imprensa, atraves da

agenda de noticias Transocean, que atua sob supervisao direta da

Embaixada Alema (...) e com um numero de 101 empregados (...)

Tres jornais de reputagao duvidosa - Gazeta de Noticias, Meio Dia

e a Patria - sao, Segundo se sabe, subsidiados pela Transocean.

Recebem dez contos (Us$500), cada um, por semana. Nos temos

informagoes confiaveis de que 0 Globo (...) descartou uma oferta

da Transocean de 75 contos (Us$3.750) por semana (...) Jornais de

consideravel importancia em Sao Paulo, Pernambuco, Santos c

Bahia publicam agora despachos da Transocean e tern recebido

subsidios. A Transocean prepara igualmente uma grande

quantidade de panfletos de guerra em portugues (Silveira, Moraes,

ibidem, p.415).

Uma malha articulada

Agora nao estamos mais falando de jornais alemaes, escritos em alemao e destinados as

colonias alemAs, mas sim em periodicos que cram publicados em diversas capitais do pals. A

rede de comunicapao nazista que se implanta no Brasil, com maior enfase a partir de 1940, foi

explicada pelo professor Francisco Carlos Teixeira, do Instituto de Filosofia e Ciencias

Sociais da UFRJ15. Segundo Teixeira, que pesquisou documentos no Arquivo Federal da

Alemanha, esta rede reunia na America do Sul 40 emissoras de radio, sendo que quinze delas

operavam no Brasil. Alem disso, a maiha propagandistica nazista alugou jornais e cinemas no

pals. No Rio de Janeiro, o historiador informa que os jornais 0 Meio Dia e a Gazeta de

15 A informagao foi divulgada atraves de materias publicadas no mes dejaneiro de 2001 em dois 6rgaos de
imprensa do pals: o jornal 0 Globo e a Revista Veja. No primeiro veiculo, a publicadao ocorreu em 21/01, e no
segundo em 31 /01. Em ambos os orgaos o titulo das matdrias foi homonimo: Nas ondus do Reich.
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Noticias foram cooptados pela Embaixada alema e passaram a realizar a propaganda nazi nas

suas paginas.

A participagao do NSDAP nesta tarefa e confirmada por Edmundo Moraes:

De fato , o partido dedica-se a este tipo de atividade (de

imprensa) de forma bastante intensa, sendo estas realizadas de

forma publica e mobilizando quadros e instituigoes que muitas

vezes extrapolou as fronteiras formais do partido , alcangando, nao

poucas vezes , ate mesmo a imprensa em lingua portuguesa.

Pautando seus objetivos tanto pela divulgagao da ideologia nazista

quanto pela demonstragao dos desenvolvimentos alcangados corn o

"nosso governo alemao" sob a diregao de Hitler e do Partido

Nazista, o partido langa mao tanto do material editado (em alemao

ou em portugues) na Alemanha ou no Brasil (Moraes, op., cit.,

p.127).

Os nazistas objetivavam levar sua mensagern a todas as partes do planeta. Marcondes

Filho (1989), utilizando como fonte Willi MUzemberg, informa que a propaganda do Terceiro

Reich controlava mais de trezentas publicagoes em lingua alema no exterior e "exercia

influencia sobre urn numero pelo menos igual de jornais estrangeiros". Segundo o autor:

(a propaganda nazista) mantinha todo um sistema de

"agencias noticiosas" que publicavam noticias de fontes tidas corno

hungaras, polonesas, inglesas ou francesas mas que, na realidade,

originavam-se em Berlim, encontrando, dessa forma, espaco na

imprensa partidaria alema corno "opinioes estrangeiras neutras

(Marcondes Filho, ibidem, p.103).

Em relagao a atuagao do jornal carioca Meio Dia, o fato nao e inusitado. No trabalho de

investigagao jornalistica realizado pelos jornalistas Joel Silveira e Geneton Moraes - 0 Pacto

Maldito -, os autores comentarn sobre a relagao mantida entre a diplomacia alema e o veiculo

de imprensa carioca, pertencente ao empresario Joaquim Inojosa: "um jornal, que alem de

oferecer apoio ao Estado Novo, logo se transformaria em um entusiasmado propagandista da

politica de Adolf Hitler" (Silveira, Moraes, op., cit., p.351).
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Ainda que nab haja indicios de ter recebido subsidios alemaes, o periodico Folha da

ManhA, do Recife, fundado pelo interventor Agamenon Magalhaes - que o colocou em

circulapao duas semanas antes de sua posse no governo - foi outro veiculo que destilou ampla

propaganda a causa do Terceiro Reich (Almeida, 2001, p. 32).

Fazendo apologia do regime nazista , o jornal do interventor em Pernambuco , segundo

Maria das Gragas Ataide de Almeida , "(atuava) de forma sistematica , com mensagens diarias

de primeira pagina , exaltando o nazismo como mola propulsora do reerguimento da

Alemanha e exemplo a set imitado " (Almeida , ibidem , p. 222).

No que tange ao Diario de Noticias da Bahia, o jornalista e ex-dirigente do Partido

Comunista no Estado, Joao Falcao, comentando o apoio dado pela imprensa baiana aos

universitarios locais que protestavam contra os afundamentos dos navios brasileiros por parte

da marinha alema, lembra que o dnico periodico da cidade que nao abria espago aos

estudantes era o Diario de Noticias, "dirigido por Antonio Balbino de Carvalho que dava

inteira cobertura a Alemanha nazista" (Falcao, 1988, p.198). Falcao, assegura que o jornal

fora alugado a Ernbaixada alema em 1940 por Balbino16.

A afirmapao do ex-militante do PCB confirma a assertiva de Joel Silveira, a qual nos

informa que "(...) jornais de consideravel importancia em Sao Paulo, Pernambuco, Santos e

Bahia publicam agora (em 1940) despachos da Transocean e tem recebido subsidios

(alemaes)" (Silveira, Moraes, op., cit., p.415). No entanto, Joao Falcao desconhece que esse

procedimento tenha ocorrido antes de 1940, ao longo da gestao de Requiao17.

Indo ao encontro a linha de raciocinio de Falcao, Consuelo Novais (2001) nos lembra

que:

(...) a posicao do Diario de Noticias em relagao a Segunda

Guerra Mundial foi de integral apoio as potencias do Eixo,

especialmente a Alemanha. Em que pese consideragoes de fator

ideologico, razoes de ordem economica ligavam estritamente a

burguesia comercial baiana a Alemanha. Poderosas firmas alemas,

como a Westfalen Bach, eram responsaveis por grande parte das

16 Este comentario foi feito durante entrevista concedida a este autor em 26/09/01. Comentaremos esta
informapao no capitulo seguinte, quando trataremos da atuapao do DN a partir de 1940.



63

exportagoes de cacau e pela importagao de artigos manufaturados

requeridos pelas altas classes baianas. Em consequencia, a posigao

germanofila do Diario de Noticias contribui para aumentar-lhe a

tiragem (...) (Sampaio, ibidem, p. 1848 in ...)

De acordo com os comentarios de Sampaio, nao resta dt vidas que existiu forte

subvencionamento no Diario de Noticias por parte de capitals alemaes, o que possibilitou ao

periodico baiano "aumentar a tiragem".

Retomando a discussAo ern pauta, esse nivel de movimentagao na midia impressa e

radiofonica do pals, num momento de violenta repressao as liberdades de imprensa e

expressao, denota, a partir de 1939, o plausivel entendimento entre o Governo brasileiro e a

diplomacia alema.

A compreensao dessa articulagao recai no papel desempenhado pelo Departamento de

Imprensa e Propaganda (DIP). Criado em 1939 em substituigao ao Departamento Nacional de

Propaganda (DNP), esse organismo tinha como fungao a reificagao dos ideais do Estado Novo

mediante a instrumentalizagao dos orgaos de comunicagao social, a exemplo do que foi visto

no capitulo anterior no que tange a propaganda do regime de 1937 no Diario de Noticias.

Conforme Huges Portelli, a utilizagao dos meios de massa visava o exercicio pedagogico

junto a sociedade civil no sentido de sedimentar e cristalizar a ideologia dominante, trabalho

no qual a imprensa tern papel determinante (Portelli, op., cit., p.27-28).

Ao que nos parece, as autoridades desse departamento nao viam contradigao entre a

divulgagao dos principios ideologicos do Estado Novo e a atuagao do aparato de midia alema

no pals. No que pese os embaragos diplomaticos registrados ern 1938, a atuagao da

propaganda germanica foi conduzida procurando atingir seus objetivos, sent que o DNP e

posteriormente o DIP tenham importunado esse trabalho, ao contrario do que se verificava

com a imprensa e jornalistas que se opunham a ditadura de Vargas.

Teixeira (2001) observa que esta facilidade de movimentagao dos agentes de midia

alemaes chegava a pratica da colaboragao com os agentes do DIP. Em entrevista publicada no

jornal 0 Globo, em janeiro de 2001, o historiador reproduz trecho de documento do Arquivo

Federal da Alemanha encaminhado aquele pals no inicio de 1942 por espioes nazistas:

17 Debateremos logo mais essa questao.
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Este (o DIP) controla a totalidade do jornalismo na imprensa

escrita, no radio e na literatura e, desse modo, qualquer propaganda

de forgas estrangeiras. Dal resultou ate agora a possibilidade

singular na America do Sul de uma agao direta de nossos

responsaveis pelo setor junto a esse orgao estatal de propaganda,

com o objetivo de reprimir informagoes difamadoras inimigas a de

garantir nossa propria propaganda ativa (0 Globo, 04 de janeiro de

2001, edigao n° 24.615, p03).

0 firn das facilidades encontradas, "ate agora", pelos agentes teutos em atuar na

imprensa national se deu no dia 29 de janeiro de 1942. Nesta data, o Brasil rompia relagoes

diplomaticas com os paises do Eixo. E quando o governo passa a exercer forte censura as

atividades dos suditos da Alemanha, Italia e Japao e desencadeia feroz repressAo contra as

agoes do NSDAP no pals.

Concluindo, os fatos expostos nos indicam conexoes existentes entre jornais brasileiros

e as agoes de propaganda politica desencadeada pelo Terceiro Reich no pals. No que pese o

envolvimento desses orgaos de imprensa com o caldo literato-editorial da epoca,

potencializado pelo processo de fascistizagao que o Brasil atravessava, cremos que a

valorizagao da ideologia nazi por parte desses veiculos nao se deu apenas em decorrencia da

mesma integrar esse imaginario. A cristalizagao desse ideal de mundo em jornais do Pais

associava-se aos circuitos politicos e economicos que se interpuseram na trajetoria dessas

empresas. Eram pegas de um mesmo encaixe.
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IIa Parte

0 Discurso do Diario de Noticias

Ao longo dos Sete anos em questao, o jornal de Altamirando Requiao e posteriormente

Antonio Balbino de Carvalho estara reproduzindo o discurso praticado na Alemanha Nazista,

seja pelo punho dos seus proprios editores e jornalistas, on por inter nedio dos

"colaboradores" e "colaboragoes" editoriais alemaes que infestaram o jornal no periodo. Esses

textos sempre traziam no titulo de apoio a seguinte vinheta: Linha de collaboracdo, exclusiva,

para o Diario de Noticias, da Bahia.

Os temas envolvendo a Alemanha se colocarAo em sintonia com o programa do

NSDAP, seja para legitimar os feitos do governo do III° Reich, on mesmo elogiar, seja para

neutralizer informagoes contrarias a Alemanha, seja para discutir assuntos ligados as questoes

de trabalho, economia, antisemitismo, anticomunismo, politica externa, genero, raga,

juventude, desenvolvimento tecnologico e, por fim, a participagao do pals teuto na Segunda

Guerra Mundial. "A Nova Alemanha" sera pauta quase que diaria no Diario de Noticias a

partir de 1935.

Nessa parte, vamos discutir como esses temas cram abordados pelo Diario de Noticias,

buscando estabelecer uma leitura critica em relagao ao tratamento dispensado aos mesmos

pelo jornal.

A "vanguarda" alema

0 conturbado clima diplomatico na Europa da segunda metade da decada de 1930

servira como um manancial de assuntos a serem discutidos pelo vespertino baiano. Sob o

ponto de vista dos "colaboradores" alemaes, a nagao do II10 Reich tera tratamento de pals

injustigado e perseguido pelas forgas vencedoras da Primeira Grande Guerra.

Os "colaboradores" procurarao externar a opiniao publica as posigoes do governo

alemao ante os percalgos diplomaticos da Europa nesse periodo. 0 reexame do Tratado de

Versalhes e o direito alemao a dispor de armas e territorios sao, pars os "colaboradores",

condigOes indispensaveis ao soerguimento alemao. E esta nagao, soerguida, estara na

vanguarda mundial no combate ao comunismo.
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E a tentativa de se "reconstruir" a historia a partir de urn novo ponto de vista. A

humilhagao de Versalhes fora uma especie de marco divisor do tempo. Os principios

preconizados naquele tratado haviam decretado o engessamento do pals quanto a

possibilidade de contar corn urn exercito regular. Era a decadencia. E esta se refletia na perda

da condigao da potencia imperial alema. Segundo Elias (1997) este fato potencializou entre os

nazistas alemaes a busca da reorientagao de sua auto-imagem e dos seus ideais nacionais

(Elias, ibidem., p.319).

Estava nas maos da propaganda politica perpetrada pela diplomacia teuto a tarefa de

"recompor" historicamente o "imperio alemao" e suas relagoes extemas, colocando-se na

dianteira da luta anti-boichevista, urn dos ideais nacionais da "Nova Alemanha". A

justificativa era usada para contrariar as determinagoes de Versalhes e angariar adeptos na

Europa e no Brasil.

E presurnivel que a atuagao desses "colaboradores" no Diario de Noticias seguisse uma

estrategia externa. 0 jornal impresso nao era a midia preferida dos propagandistas nazistas,

que se inclinavam mais para comunicar por intermedio de sour e imagem. Todavia, na

imprensa escrita a utilizagao de artigos comb meio de convencimento era urn recurso

largamente aplicado pela comunicagao nazi. Goebbles, citado por Marcondes Filho (1989),

define esta "missao":

A essencia de um born artigo consiste exatamente em ser urn

pequeno discurso propagandista apaixonado, que se ocupa dos

mesmos argumentos dos que falam das coisas e das nagoes

oralmente (...) (a imprensa) realiza, propositada e conscientemente

a influencia politica. Todo o seu pensar e sentir deve ser levado de

qualquer jeito corn seus meios, numa determinada diregao

ideoldgica (Goebbles, 1934, in Marcondes Filho, op., cit., p.104).

E era exatamente este o teor dos artigos assinados pelos "colaboradores " na Linha de

ColaboraFao Exclusiva . Um exernplo notorio foi a serie de artigos publicados em marco de

1936, As razdes da Alemanha , Hermann Dudenhoeffer argumentara sobre o Tratado de

Versalhes . Segue trechos de urn desses comentarios publicado em 13/03/1936:
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Quando, em 1918, cessaram os clamores da Guerra,

apoderou-se dos povos a esperanga de que chegaria tempos

melhores para a humanidade (...) a Paz de Versalhes veio destruir

Codas esperangas (...) Eis o raciocinio do Chanceller Adolf Hitler

que o decidiu de empreender, corajosamente uma investida contra

todos os erros acumulados durante 18 anos na Velha Europa (...)

Para preservar o povo alemao do caos bolchevista (se decidiu)

armar o povo (...) contra esta organizagao (...) como ainda, ha

pouco, o Brazil experimentou de forma tao dolorosa (...) (Diario de

Noticias, 13/03/36, edigao n° 9632, p. 02).

0 texto busca estabelecer a relagao entre as realidades alema e brasileira, colocando a

conjuntura da Alemanha como uma especie de referencia para o Brasil. 0 que o Brasil

experimentara, "ainda ha pouco", se referia a Intentona Comunista de novembro de 1935, a

qual fora esmagada pelo Governo de Vargas e que, nesse mesmo texto, servia de justificativa

pars endossar as iniciativas repressoras de Adolf Hitler para com sews opositores na

Alemanha.

Importante notar que os textos dos "colaboradores" trarao no seu discurso a relagao

intrinseca entre o Partido Nazista e a nagao alema, como se ambos fossem uma so entidade. A

divulgagao da Alemanha, ou de fatos a seu respeito, estabelecia urn fio condutor entre essa

nagao e o partido. E o Volk (comunidade nacional) identificado no Partido Nazista. Tal

sintese passou a fazer parte da propaganda nazista como estrategia eleita pelo NSDAP

(Moraes, op., cit., p. 131).

No sentido de cristalizar essa construgao, o nacional-socialismo sera alvo de diversos

comentarios por parte dos "colaboradores" do Diario de Noticias a partir de uma perspectiva

didatica de explicagao ao leitor. Os textos, antes de tudo, exporao os pensamentos desses

articulistas estabelecendo um nivel de cumplicidade entre o individuo e a patria alema. Era a

nagao que "falava" pelos seus artigos e comentarios, cristalizando a auto-imagem da patria

por intermedio deles. A crenga nos valores da germanidade marcara, para eles, o que, Para

Norbert Elias, resultara no "nos-imagem (da nagao)" (Elias, op., cit., p.121).

0 pals teuto sera refletido a partir de uma explosao de multitemas em conexao corn a

"Nova Alemanha". Um estratagema da propaganda politica do nazismo, que, conforme
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Domenach "nao se tratava tanto de raciocinar, e sim de convencer para venter" (Domenach,

op., cit., p. 49). 0 falseamento da realidade estava intrinseco nesta estrategia. A ficgao deveria

se sobrepor a verdade.

Constata-se que mesmo se dirigindo a pequenas comunidades alemas na Bahia, como de

resto no Brasil, a forma de comunicar as diretrizes do Partido Nazista nao sofrera alteragao

pelo fato dessas comunidades se encontrarem a milhares de quilometros da patria-mae. A

propaganda era uma s6 e a arregimentagao de alemaes a causa deveria ser levada a cabo da

mesma forma que no pals teuto, conforme explicado no capitulo anterior pelos militantes do

NSDAP na Bahia.

Urn dos aspectos rcgistrados nesses textos diz respeito a incessante explicagao sobre a

realidade alema vivenciada sob o tacao das primeiras medidas do Partido Nazista. 0 nazismo

sera comentado sob diversos angulos. Os artigos buscarao fazer ver ao leitor como o NSDAP

estava transformando a Alemanha, tratando o nazismo como uma "nova concepgao de

mundo".

A linha demarcatbria entre a velha e a nova Alemanha sera pontuada na ascensao de

Adolf Hitler a Chancelaria , que ocorreu ern janeiro de 1933. 0 VIP Congresso do NSDAP,

realizado em setembro de 1935 na cidade de Nueremberg , servira entao como parametro

dessa nova realidade . Nesse encontro , ficam estabelecidas as primeiras medidas concretas de

segregagao racial para corn judeus e ciganos , assirn como as restrigoes impostas a

homossexuais , testemunhas de JeovA e opositores do regime em geral.

A meta sera neutralizar as possiveis informagoes contrArias langadas pela imprensa

international contra as diretrizes preconizadas pelo NSDAP. Jean Marie Domenach nos

informa que o Ministerio da Propaganda alemao planejou sua atuagao na midia international

se sustentando em cinco leis basicas de propaganda politica: a lei de simplificagao do inimigo,

ou do inimigo unico; a lei da ampliagao e da desfiguragao; a lei da orquestragao; a lei de

transfusao; e a lei da unanimidade e do contagio (Domenach, ibidem, p. 55-81). Fica bastante

claro que a agao de midia movida pelo NSDAP em jornais brasileiros, incluindo ai o Diario de

Noticias, obedece a lei da ampliagao e da desfiguragao, a qual, segundo Domenach, trata-se

da, "ampliagao exagerada das noticias (...) as "informagoes" importantes (...) ao aparecerem,

vinham ja valorizadas, carregadas de urn potencial de propaganda (Domenach, ibidem, p. 59).



69

"Materia" publicada em novembro de 1935, sem assinatura e de titulo Depois do

Congresso National Socialista de 1935, traz uma forma peculiar de reportar o congresso de

Nueremberg. Nela nao existe nenhum elemento que assemelhe-se a urn texto jornalistico.

Trata-se de uma mensagern dirigida aqueles que nao se encontravam naquela cidade alema

para participar do evento. 0 texto e claro quanto aos procedimentos que os cidad"aos teutos

deveriam ter, de agora ern diante, para obedecer as diretrizes tragadas pelo NSDAP durante o

encontro. Segue trechos:

0 Congresso do Partido Nacional Socialista sbmente se torna

eficaz se todos que participaram do Congresso de Nueremberg

continuarn occupando o seu logar no meio da familia e da

coletividade do trabalho e informam aos que ficaram nos seus

lugares de costume por nao poderem assistir ao Congresso as fortes

impressoes que receberam.

A finalidade do Congresso principalmente e crear da nagao

unida e a communhao da vontade nacional. Os individuos que

foram a Nueremberg neste anno, regressaram para seus lares e seus

servigos animados de uma nova fe na immortalidade da nagao e do

Reich, animando o organismo do povo e do Estado corn a idea viva

e consolidando o prestigio do Fuehrer.

As directivas, porem que o Fuehrer deu aos seus discursos so

depois terminados os actos officiaes e a variedade multipla das

disposigoes empolgarao todos os aleniaes dentro das fronteiras do

Reich e expandindo-se os grupos de allemaes que vivern dispersos

no mundo, e afinal todos os povos civilizados (...) o nacional-

socialismo (...) declara guerra as concepcoes baseadas nos

conceitos do materialismo e do liberalismo que afda domina quase

o mundo inteiro (...) (Diario de Noticias, 11/11/1935, edigao no 9533, p.

03).

De forma concisa e clara, o texto convoca os cidad"aos alemaes, "dispersos no mundo",

assim como a "todos os povos civilizados" a responsabilidade da tarefa proposta pelo Partido

Nazista de combater o liberalismo e o materialismo (bolchevismo). 0 inimigo comum,
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liberalismo-materialismo , e simplificado no discurso . Conforme Domenach , nessa frente de

combate "atacar-se-a sempre , consequentemente , a individuos ou pequenas fracoes e nunca a

massas sociais ou nacionais em conjunto" (Domenach , ibidem , p. 57).

Nesse mesmo ano, outro "comentarista" alemao, Ernest Muller, escreveria uma serie de

artigos sobre o nazismo seguindo a mesma linha didatica proposta pela campanha de

divulgacao da ideologia por parte do NSDAP. Novamente o congresso de Nueremberg vem a

baila. Nesse comentario, de titulo "0 nacional-socialismo como concepcdo de mundo ", o

"colaborador" Muller tratara de explicar o que seja o nacional-socialismo, utilizando como

fonte entrevista coletiva dada na abertura do proprio congresso pelo chefe de Imprensa do

NSDAP na Alemanha, dr. Otto Dietrich. Segue trechos:

(...) 0 dr. Otto Dietrich demonstrou claramente mas sem

acrimonia ate que ponto e por que razoes o nacional-socialismo

allemao se sentia de sucessor contemporaneo das conceppoes

antigas de mundo (...) A era liberalista (levou) a despersonalizapao

das grandes massas (...) o dr. Dietrich comentou (...) a idea de que o

nacional-socialismo allemao nAo pretende eliminar a desigualdade

dos homens, mas sim a desigualdade das condigoes sob as quais

estes vivem e trabalham (...) o national-socialismo allemao

esforgar-se a crear para cada individuo iguaes possibilidades de

ascensao (...) a substancia do nacional-socialismo consistia

justamente em revocar a ecusciencia das leis naturaes da vida (...) o

homem do seculo 20 (...) nao e um Robinson moderno. Pelo

contrario, elle vive como membro de uma comunidade (...) (Ernst

Muller, Diario de Noticias, 06/12/1935, edigao n° 9554, p. 2)

Mesmo distante da patria, a sucinta explicagao da ideologia nazi vai provocar,

novamente, a convocarao aqueles que vivem como "membros de uma comunidade". A

referencia ao personagem do escritor Daniel Defoe, Robison Crusoe, um aventureiro

desgarrado de qualquer identidade de patria, perdido nos tropicos brasileiros como um

plantador de fumo, nos indica que esta aventura nab deveria ser reproduzida pelos cidadaos

teutos aqui residentes, pois ester deveriam se integrar a "comunidade" e seguir os destinos

trapados pelo nazismo para a nagao alema, mantendo suas identidades nacionais intactas.
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Trata-se de um discurso "nativo" em terras estrangeiras. E a nagao que esta em

construgao, que deve ser explicada e continuada mesmo que a distancia. 0 recado enviado

pelo chefe de Imprensa do NSDAP atraves de Ernest Muller no Diario de Noticias busca

discemir a ideologia nazi como aquela que se contrapOe a igualdade entre os homens, mas

que ainda assim devern conviver num espirito de comunidade nacional.

0 trabalho enobrece

No elenco dos temas "informados" pelo Diario de Noticias , a questao do trabalho na

Alemanha sera outra pauta incessantemente debatida no jornal. A partir da ascensao de Adolf

Hitler ao poder , uma perspectiva totalitaria a cerca da organizagao do trabalho vai ser

constmida na "Nova Alemanha ". Visava esta fundar a ideia de uma comunidade de

trabalhadores , onde estes se constituiriam em molas mestras da edificagao de uma patria na

qual as contradigoes seriam anuladas pelo "voluntarismo coletivo".

Nessa perspectiva, a semelhanga do que se projetava no Brasil, onde o Estado totalitario

em marcha anulava a pluralidade sindical, cooptando liderangas trabalhistas para integra-las

no futuro projeto do Estado Novo, na Alemanha nazista nao sera diferente. No pals teuto, a

relagao com o trabalho "inseria-se na elaboragao de um discurso capaz de propor ao

trabalhador alemao uma nova visao de si proprio, integrante da Comunidade Alema do Povo

(Volksgemeinschaft)" (Agostino, 2002, in www.ifcs.ufrj.br/tempo/gilbertoagostinho4). 0

carater autoritario da politica nazista, no que tange a supressao da livre manifestagao dos

sindicatos e trabalhadores, dara lugar ao forjamento de uma "felicidade" coletiva, calcada no

"bern estar" geral.

"0 movimento nacional-socialista deve reconhecer a necessidade de uma atividade

sindical propria" (Hitler , op., cit ., p.373). A assertiva do Fuherer conduzia , Segundo ele, a

formagao de um sindicato que nao se colocasse como um organismo voltado a luta de classe,

mas urn orgao de representagao profissional (Hitler, ibidem, p.373). Ao assumir o Ministerio

da Propaganda , uma das primeiras medidas de Goebbles foi inserir o Primeiro de Maio no

calendario alemao onde inauguraria a "nova" relagao entre o nacional -socialismo e o trabalho.

Logo esta data seria transformada na Alemanha em Dia Nacional do Trabalho.

Nesse aspecto, a propaganda nazista se deparara com um dos temas mais criticos do

Brasil nos anos 30. 0 ordenamento do trabalho alinhavava-se as diretrizes da fascistizagao do
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pals nesse periodo, enaltecendo-o como fator de virtude e nao de transformagao social. A

organizagao sindical poderia ser contagiada por ideologies "alienigenas" e ser utilizada como

instrumento de subversao da ordern vigente. Urn novo ordenamento sindical, coorporativista,

se implantava no Brasil.

Nao sem razao que o Estado Novo enviara emissarios a Alemanha no sentido de

registrar impressoes sobre o ordenamento do mundo do trabalho naquele pals. Urn deles foi o

deputado federal Daniel Carvalho, que estivera em Berlim, em 1938, cumprindo programa de

estudos de Economia, Finangas e Legislagao Social. De sua estada naquele pals, Carvalho

teceu o seguinte comentario:

A Alemanha estava em fase de grande progresso (...) o

Terceiro Reich era uma oficina de trabalho na qual os alemaes sob

uma chefia inteligente e audaz demonstrava as qualidades

tradicionais de aferro a labuta, tenacidade e eficiencia. (in Dutra,

op., cit., p.229).

Indo ao encontro do imaginario construido no Estado brasileiro sobre o tema, tendo

como referenda a Alemanha nazista, chama-nos atengao a serie de comentarios publicada no

Diario de Noticias sobre o mundo do trabalho na nagao germdnica. Artigos comentarao sobre

diversos aspectos desse item, frisando sempre as novas condigoes de vida do operariado

alemao apos a tomada do poder pelos nazistas.

0 Estado corporativo que la se edificava sera explicado pelo Diario de Noticias nas

colunas destinadas especificamente aos comentarios sobre a "Nova Alemanha". Frisando:

assim como os outros temas, todos os artigos referentes a questao do trabalho tambem serao

acompanhados pela vinheta Linha de collaboracdo, exclusiva, para o Diario de Noticias da

Bahia. Urn dos mais explicativos comentarios foi publicado no ano de 1935 com o titulo As

novas organiza45es de trabalho no Allemanha. Segue trechos:

Um dos mais interessantes problemas para o estudo do

visitante estrangeiro na Nova Allemanha e a forma como foi

regulada a relagao entre empregadores e empregados . A Allemanha

atcual acaba de substituir quase todos os conceitos (...) fala-se do

chefe de empresa e do seu s8quito (...) 0 estado dirige (a relagao)
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elle nao supporta oposigao (...) A "Lei pars a Ordem do Trabalho

National" de 20 de janeiro de 1934 deu entao o principio

regulador, no qual deviam basear-se futuramente as relagoes de

todos os collaboradores de uma empresa (...) Assim, no futuro nao

se reunirao os representantes dos empregadores e os secretarios dos

syndicatos, mas sim um circulo pequeno de empregadores e de

membros do sequito (...) E isso, como muitas coisas da Nova

Allemanha e uma instituigao completamente nova (...) Se os chefes

da Nova Allemanha conseguirem manter ern permanencia essa

mentalidade, devemos constatar que alcangaremos uma grande

obra, em hem de seu pals ficando aberto o problema se aplicagao

de principios iguaes a indicada em outros paises, sob

cisrcurnstancias diferentes. (Diario de Noticias, 19/08/35, edigao no

9466, p. 2).

A "receita" sindical alema poderia ser aplicada a outros paises mesmo "sob

ciscurnstancias diferentes". Na Alemanha, o Partido Nazista organizou um dos seus mais

importantes instrumentos de cooptagao de liderangas political operarias, a entidade Vigor pela

Alegria. Essa organizagao sera alvo de tres artigos publicados no Diario de Noticias durante o

ano de 1936, todos assinados pelo comentarista Ernest Muller.

No primeiro deles, de titulo 0 tempo de folga do operbrio allemao, Ernest Muller

descreve as conquistas do operariado em seu pals, onde essa classe, segundo ele, havia sido

contemplada com o acesso a teatros, balnearios, cinemas, viagens e vasta gama de servigos

voltados ao entretenimento e lazer. De acordo com o comentarista, todas essas conquistas

foram propiciadas pelo NSDAP. No comentario, Muller reproduz as palavras do ministro da

Propaganda do 1110 Reich, Josef Goebbels, para quem,

(...) o operario allemao possue de facto, actualmente, seus

theatros, suas orquestras, seus saloes de festas, como tambem uma

frota de vapores propria. Quer dizer, elle recebeu deveras aquilo

que os outros, desde o anno de 1910, the prometteram mail nunca

cumpriram (...) (Ernst Muller, Diario de Noticias, 23/06/36, edigao

no 9640, p. 2).
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Muller encerra seu texto com a promessa de que o Partido Nazista disponibilizaria seis

vaporer pertencentes a organizagao Vigor pela Alegria no sentido de propiciar, "aos alemaes

residentes no estrangeiro uma viagem a patria". Em outro momento, o comentarista escreve

sobre balnearios que o NSDAP estaria construindo para servir ao operariado alemao.

Novamente a entidade citada vem a baila, pois a mesma estaria realizando um piano, "como

em nenhum outro ponto do mundo, ate hoje, foi concebido" (Ernst Muller, Diario de Noticias,

03/08/36, edigao n° 9749, p. 2).

0 congresso realizado pela Vigor pela Alegria em julho de 1936 tambem sera destacado

por Ernst Muller nas paginas do Diario de Noticias. No texto, o autor afirma que os proprios

criticos do nazismo,

reconhecern que a organizagao nacional-socialista (...)

conseguiu resultados apreciaveis nesse terreno (da organizagao

sindical) ja tendo induzido numerosos `leaderes' do movimento de

recreio e descanso de outros paises para viagens de recreio e

estudos de instituigoes alemas" (Ernst Muller, Diario de Noticias,

03/08/36, edigao n° 9749, p. 2).

Note-se que a visao sobre a organizagao sindical da Alemanha passada ao leitor pelo

Diario de Noticias resume-se na agao paternalista do NSDAP frente a questao operaria. 0

entretenimento e o lazer se sobrepunham a quaisquer outras discussoes que recaissem sobre a

realidade dessa classe. Nada diferente do que se processava no Brasil.

Nesse periodo, o Estado brasileiro Jai iniciara o controle da organizagao sindical. 0

decreto n° 19.770, editado em 1931, impactara nas organizagoes dos trabalhadores,

minimizando suas atuagoes e forga. Em 1934, o numero de sindicatos (367) ainda era inferior

do que antes da Revolugao de 1930 (Sampaio, op., cit., p.48). Apos o decreto n° 24.694,

editado em 1934, proliferam-se sindicatos no Brasil.

Ao veicular informagoes sobre o mundo do trabalho na Alemanha durante os anos de

1935 e 1936, o Diario de Noticias, de alguma forma, endossava a politica sindical getulista.

Na Bahia, existiarn 86 entidades de trabalhadores, todas atuando de acordo com o modelo

coorporativista ja previsto na Constituigao de 1934 (Sampaio, ibidem, p.49).
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Vargas cimentava o endurecimento do seu regime mediante a utilizagao das instituigoes

sindicais. Em abril de 1936 realiza-se o P Congresso da Uniao Sindical dos Trabalhadores

Baianos. 0 encontro foi aberto pelo proprio interventor Juracy Magalhaes, constituindo-se,

para Consuelo Novaes, num "processo de descaracterizagao das organizagoes operarias"

(Sampaio, ibidem, p.49).

0 presidente de honra do evento, o advogado trabalhista Agripino Nazar&, que havia

participado das greves que sacudiram Salvador entre 1917 e 1919, foi uma das liderangas

cooptadas pelo novo sindicalismo de Vargas. Agripino ja se apresentava na condigao de

procurador do Ministerio do Trabalho.

A Nova Alemanha

Os "colaboradores " alemaes do Diario de Noticias buscarao neutralizar a campanha

movida pela midia international que alardeava os primeiros efeitos das leis de Nurembergue,

postas em pratica a partir de setembro de 1935. Essas leis, de carater racista , definiam quem

era judeu e quais as restrigoes impostas aquele povo na Alemanha . A nova legislagao

condenava os judeus alemaes a se tornarem "socialmente mortos " (Goldhagen, 1997, p.152),

conforme denunciava as imprensas norte-americana e inglesa . 0 fato nao passara incolume no

Diario de Noticias . Diversos comentarios serao publicados no jornal no sentido de contra-

informar as noticias veiculadas na imprensa internacional a cerca da questao . No DN, um dos

mais atuantes "colaboradores" que enfrentara essa batalha de letras sera Hermann

Dudenhoeffer . E e ele quern assina artigo, publicado um mes antes da decretagao dessas leis,

corn o titulo Por que sempre contra a Alemanha ? Segue trechos:

Estamos no auge de uma campanha de diffamagao contra a

Alemanha. Nao passa dia em que nao se leiarn informagoes sobre

pretensas "perseguigoes religiosas " on "sofrimentos a que estao

expostos os israelitas" e outras "barbaridades" mais (...) as coisas

germanicas no mundo inteiro, sao julgadas corn medida diferente

do que se ernprega a respeito de ocorrencias em outros lugares (...)

a imprensa inglesa (...) especialmente o Morning Post, nao quer

compreender que os jornais alemaes comparem os incidentes nas

ruas de Berlim corn os das was de Belfast , o nariz sangrando de um

judeu corn a morte de doze pessoas nas lutas religiosas na Irlanda
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(...) parte da imprensa mundial acha absolutamente justo que o

direito que se eleve urn nariz esmurrado em Berlim a altura de

acgao do Estado enquanto os doze irlandeses mortos nao merecem

maior destaque (...) Quando na Rua das Chitas, em Bangu,

Districto Federal, o brasileiro Manoel Rodrigues, de 22 anos de

idade, e ferido por desconhecidos na coxa ao assistir o servigo

religioso de uma seita protestante, essa noticia desapparece entre as

menores da reportagem policial. Ninguem pensaria em fazer dela

"urna luta religiosa" ou uma "perseguigao" (...) Por que esse

tratamento differente das coisas alemaes, tratamento esse que, alias,

nAo sempre redunda numa discriminagao? (...) um nariz esmurrado

no Kurfaerstencamm nAo teriam ingresso nas columns da

imprensa mundial, tomando o espago, sempre tAo ansioso, a que

teriam direito dos negros linchados nos Estados Unidos, e o mundo

nao se preocuparia tanto corn os valores culturais e espirituais da

Alemanha! (...) o povo allemao nao precisa nem deve enxergar uma

razao para queixas. Bern entendido! (...) Deante desses fatos,

levanta-se a pergunta: - Por que haurir as informagoes sobre a

Alemanha sempre em fontes anti-germanicas? Rio de Janeiro, 07

de agosto de 1935 (Hermann Dudenhoeffer, Diario de Noticias,

21/08/1935, edigao n° 9468, p. 2).

Aqui o recado a dado em varias frentes. Interessante notar as relagoes estabelecidas pelo

comentarista alemao no que diz respeito aos negros dos Estados Unidos, protestantes do

Brasil e catolicos da Irlanda. 0 ataque ao jornal londrino Morning Post ancora-se no

argumento de que o destaque dado ao antisemitismo alemao por parte do mesmo soa como

hipocrisia ante a indiferenga do veiculo quanto a sangrenta luta entre catolicos e protestantes

(pro Inglaterra) na Irlanda, onde a Coroa Britdnica exercia dominio militar e politico.

Ern outra frente, Dudenhoeffer denuncia o racismo norte-americano (negros linchados

nos Estados Unidos), que, Segundo ele, nao ocuparia espago nessa mesma midia que

denunciava o antisemitismo alemao.

0 mais significativo dos recados a dirigido a situagao interna do Brasil, onde as

minorias alemas eram majoritariamente protestantes. Dudenhoeffer utiliza a imagern de um
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suposto atentado a um certo "brasileiro Manoel Rodrigues, de 22 anos de idade", que "e

ferido por desconhecidos na coxa ao assistir o servipo religioso de uma seita protestante".

Segundo o comentarista, a "noticia desapparece entre as menores da reportagem policial".

Os idearios da direita brasileira, sedimentados na hegemonia catolica, e os da direita

alemao, que tern suporte na religiao luterana, nao chegam a ser comparados no texto de forma

clara. No entanto, o recado recai na notoria discriminapao que pesa sobre os seguidores do

protestantismo no Brasil nesse periodo.

0 pensador conservador catolico Alceu Amoroso Lima, o TristAo de Athayde, ao

condenar os "excessos" liberais da Constituigao de 1934 alertava contra os "perigos do

judaismo, da maconaria, do espiritismo, do comunismo e do protestantismo" (Carneiro, op.,

cit., p.111). Tal associacao nao deveria ser vista corn bons olhos pelos alemaes.

E assirn que Hermann Dudenhoeffer desvela sua critica a pouca importancia dada pela

imprensa national ao suposto atentado no bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, contra urn

seguidor brasileiro do protestantismo. Para o comentarista, o anti-semitismo, que ganhava

status de lei em seu pals, a minimizado como um fato "isolado", trabalhado na imagem do

"nariz sangrando do judeu em Berlim" e que nao deveria ser alcado a questao de Estado.

Os argumentos do "colaborador" nazista do Diario de Noticias, ainda que nao fugissem

a verdade quanto a discriminacao racial nos Estados Unidos e a optessao a que estavam

submetidos aos catolicos irlandeses do norte por parte da inglaterra, apoiavarn-se na

dissimulagao dos fat0s que aconteciam internamente no seu pals. 0 discurso da Alemanha

grandiosa, que desenvolvia-se e projetava-se para o mundo, nao coadunava corn a incivilidade

de perseguir quern quer que fosse. Se existiu problema corn "algum" judeu ern Berlim, como

dito, este foi urn fato menor. A divulgagdo de mentiras deliberadas e hipocritas constituia uma

pratica muito comum entre os nazistas (Elias, op., cit., p. 280-281).

Tais argumentos foram classificados por Jean Marie Domenach como a tecnica de

propaganda voltada ao despistamento. 0 autor comenta o estudioso alemao W. Hagemann,

que examinou as cingiienta mil diretivas enviadas por Goebbels a imprensa mundial.

(...) Em regra, o silencio a acompanhado de ofensivas de

despistamento. (W. Hagemann) relata que, em 1935, ao tempo em

que as perseguipoes anti-semitas escandalizavam a opiniao
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estrangeira, Goebbles desfecha na imprensa alema uma campanha

contra a perseguigao a cat6licos pelos irlandeses britanicos (...)

(Domenach, op., cit., p. 66).

Nao 6 coincidencia o que 6 afirmado por Hagemann, citado per Domenach, no que

Lange a publicagao do Diario de Noticias. Fica claro que as "diretivas" do ministro da

propaganda alemao cram reproduzidas pelo jornal baiano por intermedio do punho do

"colaborador" Dudenhoeffer.

Nesse mesmo ano, Hermann Dudenhoeffer e Ernst Muller comentarao sobre a situagao

do catolicismo na Alemanha. Ao final da decada de 20, o movimento pancristao, formado por

membros de diversas scitas protestantes, ganha corpo na Europa. Este propunha criar uma

federagao que conglomeraria as correntes protestantes que buscavam unificar todas as linhas

do cristianismo em igualdade de direitos, incluindo ai a Igreja Cat6lica. Tratava-se de um

ofensiva contra o poder do Vaticano (Gramsci, 1980, p.293).

Nessa mesma decada, o Papa Pio XI encetou diversas gestoes para que a Agao Catdlica

ganhasse forga na Alemanha, onde o domino do protestantismo luterano era quase absoluto.

A Igreja nao ousava atacar essa hegemonia de forma contundente (Gramsci, ibidem, p.298). 0

pancristianismo, assim como outros movimentos, punham em alerta o Vaticano. A resposta

contra esse processo de enfraquecimento da Igreja veio por intermadio das Concordatas, uma

gestao diplomatica do Vaticano na qual, conforme Gramsci, "o Estado consegue que a Igreja

nab dificulte o exercicio do poder, mas favoreca-o e sustente-o, assim como uma muleta

sustenta o invalido"(Gramsci, ibidem, p.304).

Na Alemanha, essa agao vai encontrar dificuldades em decorrencia de tensoes politicas

entre o NSDAP e o Partido do Centro, catdlico, que tern sua atuagdo reduzida em fungao do

domino nazista.

Essa tensAo na terra do Bispo Martinho Lutero ficou registrada no Diario de Noticias.

Em agosto de 1935 Hermann Dudenhoeffer chamava a atengdo dos leitores do jornal sobre a

"Origem e significayao da chamada 'luta religiosa' na Allemanha" (H. Dudenhoeffer, Diario

de Noticias. 1935), titulo do seu artigo no qua] o "colaborador" do jornal afirmava que no seu

pals,
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0 Estado nacional-socialista, que de todos os cidadaos

allemaes exige pesados sacrificios a fim de se salvar a Nagao da

morte certa no abysmo da anarchia vermelha, absolutamente, nao

pode consentir em excepgoes e privilegios, capazes de ferir os

interesses sagrados da Nagao (...) Nao ha, portanto, razao para que

continuern a existir associagoes catholicas corn objetivos politicos

(...) na Alemanha (...) (Hermann Dudenhoeffer, Diario de Noticias,

24/08/35, edigao n° 9471, p. 2).

A disputa religiosa na Alemanha explicada por Dudenhoeffer sob a perspectiva do

Partido Nazista voltaria a baila no Diario de Noticias dois meses depois . Em artigo publicado

em outubro de 1935, de titulo Nacional-socialismo e catholicismo politico, Ernest Muller

discorrera sobre os entendimentos diplomaticos entre a Igreja e a Alemanha nazista, Segue

trechos:

Em discursos ministeriais e artigos jomalisticos discute-se

agora (...) a relagao entre o Estado e a Igreja Catholica na

Allemanha (...) verificaram-se nos ultimos tempos certas tensoes

(...) Do lado do Estado salienta-se neste assumpto a nagao do

"catholicismo politico" (...) o national-socialismo (...) deseja

conceder a qualquer igreja crista (...) absoluta liberdade de

annunciagao religiosa e parocha!(...) Entre o Terceiro Reich e a

Igreja catholica effectivamente nao esta ainda tudo em ordem (...)

contudo (...) ninguem na Allemanha deseja um combate cultural no

sentido grave da palavra (...) Trata-se apenas de impor e

harmonizar na esphera ecclesiastica os novos e completamente

modificados princfpios de Estado, oriundos da revolugao nacional-

socialista na Allemanha (Ernest Muller, Diario de Noticias,

18/10/35, edigao n° 9517, p. 2).

Tanto o titulo quanto o conteudo do texto sugerern um tom explicativo a cerca da

questao, tratada de forma mais amena do que no texto anterior, posto que este era um

problema extremamente delicado para ser publicada num pals preponderantemente catolico.

No entanto, ao que parece, os artigos de Muller e Dudenhoeffer nAo externavam quaisquer
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tipos de preocupagao no que tange em afirmar a hegemonia das diretrizes do Partido Nazista

no seu pals perante a Igreja Catolica.

Conforme Muller, o NSDAP buscava "impor e harmonizar na esphera ecclesiastics os

novos e completamente modificados principios de Estado, oriundos da revolugao nacional-

socialista na Allemanha". E e o que ira ocorrer na Alemanha a partir da gestao de Pio XII a

frente dos destinos do Vaticano. 0 pontifice se mostrara simpatico as politicas interna e

externa do Terceiro Reich, a ponto de ter sido considerado o Papa de Hitlerls.

0 trabalho de relagoes ptiblicas alemao, se nao admitia a ocorrencia de perseguigao

religiosa e politica naquelepals, nao admitira tambem a existencia da supressao as liberdades

de expressao e imprensa. 0 "colaborador" Ernest Muller se encarregou de forjar uma

Alemanha onde nos primeiros anos do governo de Adolf Hitter esse pals estara vivendo uma

especie de paraiso construido, onde os cidadaos tern todas as liberdades garantidas. A

produgao cultural na "Nova Alemanha" sera impulsionada corn o advento da "Revolugao

Nacional-Socialista", que "liberaria" as forgas intelectuais daquela nagao.

Um dos primeiros comentarios publicados no Diario de Noticias sobre essa questao se

deu em setembro de 1935. A liberdade de pensamento na nova Allemanha foi o titulo do texto

de Ernest Muller, que analisa o problema em seu Pais. Segue trechos:

Quern de fora tentar formar um juizo sobre a nova

Allemanha, depara sempre com as maiores difficuldades (...) A

indole nacional e a cultura sao para o liberalismo resultado da

selegao individual (...) Na antitese a essa politica liberal de cultura

exprime-se a substancia da vida cultural nacional-socialista (...)

Toda a jurisdigao nova pode ser expressa pela concepgao de indole

national (...) Isso conduz a considerar-se o Estado como uma

communidade natural do povo colligado pelo sangue, pela lingua,

pelos costumes e pela convivencia (...) 0 Estado julga a obra e a

efficiencia cultural do individuo (...) Dentro dos moldes

estabelecidos de acordo com a psychologia do povo, ha liberdade

18 CORN WELL, John - 0 Papa de Hitler ; A historia secreta de Pio XII. Rio de Janeiro : Imago, 2000, pp. 407. 0
trabalho do historiador ingl@s relata a vida de Pio XII e as relapoes do Sumo Pontifice com a Italia fascista e a
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illimitada de pensamento e actividade cultural (...) Em nenhum

outro pals leem-se, percentualmente, tantos livros , frequentam-se

tantos theatres e concertos como na nova Allemanha (Ernest

Muller, Diario de Noticias, 24/09/35, edigao n° 9490, p. 2).

Novamente o marco historico fixa-se em antes e depois do regime liberal . A concepgao

do controle do Estado sobre a produgao cultural na Alemanha, externada pelo Diario de

Noticias, corrobora corn as ferramentas intelectuais que construlam a variante fascista

periferica que caracterizou o regime de Vargas . 0 comentario de Ernest Muller acerca do

controle do Estado nazi na cultura alema coaduna corn a concepgao de cultura proposta pelos

setores intelectuais que derarn sustentabilidade aos projetos de 1930 e 1937 . 0 regime liberal

era visto como desagregador e sem compromissos corn uma verdadeira cultura national.

As constantes insergoes dos "colaboradores" alemaes no Diario de Noticias nao se

limitavam apenas a atuagao da contra -informagao em relagao ao posicionamento da imprensa

adversaria . Os comentarios e artigos tambem estavam vinculados as campanhas de

mobilizagao do Partido Nazista , o que vai an encontro ao que Luiz Edmundo Moraes

identificou como divulgagao da Weltanschauung , a visao de mundo nazista. (Moraes, op., cit.,

p.129).

Varias datas foram destacadas nas paginas do Diario de Noticias citando eventos

patrocinados pelo NSDAP , a exemplo do Primeiro de Maio , que foi transformado na

Alemanha em Dia National do Trabalho, o aniversario e a renovagao de voto de fidelidade ao

Fiihrer, o Parteitag, o dia do partido, a celebragao da Machtgreifung (a conquista do poder

pelos nazistas ern 1933 ) e todas as atividades desenvolvidas na ocasiao da Winterhilfswerk

(trabalho de auxilio de inverno), que eram campanhas de arrecadagao de fundos para o

NSDAP. A divulgagao desses acontecimentos fazia parte da estrategia de propaganda ern

terras estrangeiras, conforme afirmado pelos proprios militantes da agremiagao na Bahia.

Ern relagao ao trabalho de auxilio de inverno, a campanha ocorrida ern 1936 foi

divulgada corn destaque no Diario de Noticias, pois se anunciava 0 resultado-record da Obra

de Assistencia Invernal Allema (Diario de Noticias : 1936). A materia, sern assinatura,

acompanhada apenas pela vinheta Linha de collaboracao directa para o Diana de Noticias

Alemanha nazista . De acordo corn Cornwell , o papa era anti-semita e anti-comunista e se refutou a auxiliar
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da Bahia, jubilava-se do incremento da campanha de 1935/36 em relapao a realizada no

periodo anterior. Nesta ultima, o NSDAP teria arrecadado 370 milhOes de marcos contra os

364 milhOes arrecadados no inverno de 1934/35. 0 texto comentou a satisfagAo de Adolf

Hitler corn a Winterhilfswerk desse ano, destacando sua fala no tocante a questao do senso de

comunidade germanico. Segue trecho:

(...) queremos mostrar ao mundo inteiro e ao nosso povo que

nos, allemaes, nao consideramos a palavra "communidade" uma

phrase vulgar, mas que esta palavra para nos contdm uma

obrigagao intima. Eis a nossa guerra (...) (Diario de Noticias,

22/07/36, edi9do n° 9739, p. 2).

Urn fato curioso, do ponto de vista jornalistico, foi a dupla publicapao dessa matdria

sem que a mesma fosse submetida a algum tipo de edicao on mesmo comentario pela sua

segunda divulgagao, que ocorreu dois meses depois, ern 18/09/1936. Urna pratica de

reificagao da informagao, como se a mesma nao apenas cumprisse o papel do ineditismo

jornalistico, mas tambem o de consolidar uma informagao, fix6-1a.

Em 1936 o Diario de Noticias inaugura um novo espago em suas paginas, denominado

Dos sectores alemdes. Essa coluna, al6m de noticiar toda a movimentagao envolvendo os

preparativos e a realizapao das Olimpiadas de Berlim, informava tambem a respeito de

aspectos internos do pals, particularmente aqueles voltados a pesquisa e desenvolvimento

tecnologico em diversas areas do conhecimento. As matdrias eram enviadas de Berlim por

via aerea, assirn destacado.

A coluna deixa de ser publicada em 1937, quando outro espago do jornal 6 destinado as

informagoes germanicas, as Cartas allemas. A respeito dessa segao, convdm lembrar que a

mesma a simultaneamente publicada no jornal pernambucano Folha da Manha, que, como ja

dito, tambem destilava ampla simpatia a causa do Terceiro Reich (Almeida, op., cit., p. 224).

Os textos dessa coluna eram enviados por urn certo Servico Especial da R-D- Vpara o Didrio

de Noticias.

lnteressante notar os conteudos dessas cartas, geralmente escritas como se enderegadas

a urn parente ou amigo no Brasil. Os textos falavam das cidades alemas e o cotidiano do seu

refugiadosjudeus em Roma que buscaram auxilio do Vaticano para fugir a perseguigao do Terceiro Reich.
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povo, contando em detalhes reunioes de familias que ouviam radio reunidas, de viagens

pitorescas pelos diversos locais daquele pals, com dicas de hospedagem, visitas e atragoes

diumas e noturnas. As cartas buscavarn enaltecer o estilo de vida alemao e, em muitas delas,

ficava patente o convite a visita, no reencontro com a patria-mae. Funcionavarn como uma

especie de folder turistico sem imagem grafica, apenas as construidas pelos textos dos

apocrifos emissores.

Registram-se em varios desses documentos o apelo a unidade da familia germanica, que

se esmerava em contribuir com o governo do seu pals nas campanhas da Obra Assistencial de

Inverno. Um desses momentos 6 passado ao leitor pelo emissor anonimo da carta, que narra a

seguinte situagao durante urn programa de radio em Berlim.

(...) Os nornes dos offertantes sao sempre citados corn a

importancia global de todos elles antes de principiar a desejada

pega de mnsica (...) Eis, pois , como uma simples e pacata testa de

familia (...) contribuiu sem que ninguem o pensasse , para uma das

mais interessantes obras de solidariedade social! (Cartas allemas,

Diario de Notfcias, 11/02/37, edi9do n° 9903, p. 2).

As cartas alemas foram frequentes durante o ano de 1937. Reforcando o que haviamos

sustentado na primeira parte desse capitulo, acreditamos que tais mensagens nao tinham como

objetivo atingir a maior parte dos leitores do Diario de Noticias. Nao haveria porque19 .

Nos textos, fica clara a ideia do Volk (povo) neles associados, urn aspecto marcante do

nacionalismo alemao que fora instrumentalizado pelo NSDAP. 0 conceito de urna cultura

(Kultur e Zivilisation) original, bnica, estava reunida, no entender de Norbert Elias, no "nos

imagem" que essas cartas procuravam espelhar, estabelecendo urn fib condutor de

comprometimento e proximidade entre us acontecimentos da Alemanha e os cidadaos teutos

que se encontravarn distantes da terra natal.

Se a Alemanha era passada a comunidade internacional como o pals do progresso, da

paz, da harmonia social e do desenvolvimento, de acordo corn a propaganda nazista esta

nagao nao poderia ter sido co-responsavel por urn dos mais insanos. atentados aos direitos

humanos ocorrido durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939). As 16:40h do dia 26 de



84

abril de 1937 , os bombardeiros alemaes Heinkel e Junker , da Legido Condor , foram testados

durante tres horas na destruigao da cidade basca de Guernica , no norte da Espanha . Cerra de

2500 pessoas morreram. Foi o primeiro ataque aereo da hist6ria desfechado a uma localidade

desmilitarizada . As armas nazistas atuaram para socorrer as falanges do ditador golpista

fascista Francisco Franco ( 1892-1975).

A reacao da imprensa internacional ao ataque foi energica . A resposta da "colaboragao"

alema nas paginas do Diario de Noticias se deu com a nota - sem assinatura e apenas

destacando a vinheta ja citada - de titulo A propaganda anti-germanica . 0 texto procurava

estabelecer um contraponto as "acusapoes infundadas" dos opositores do 111 0 Reich . Segundo

o Diario de Noticias:

As affirmagOes , diariamente repetidas, de pretensas

"barbaridades" aleemas, no theatro da guerra civil espanhola, estao

causando, na Allemanha uma indignagao cada vez mais intensa. A

informa4ao, absolutamente, infundada de que aviadores allemaes

teriam destruido a cidade basca de Guernica , matando mulheres e

criangas , pelo logo de suas metralhadoras , seguiu , logo, a

igualmente tola informagao do desembarque de 13.500 alemaes na

costa basca, destinados a socorrer o general Franco (...) A

Allemanha estranha (...) que urna fonte de caracter official inglesa

possa propagar informae6es , que caso fossem verdadeiras,

constituiriam uma accusacao muito seria contra a Allemanha (...)

per seu visivel caracter mentiroso (...) Ap6s a tomada de Guernica

pelas tropas do General Franco, innumeros jornalistas de todos os

paises verificaram que a cidade nao tinha sido destruida per

bombas , mas sim incendiada pelos vermelhos, em retirada (...)

(Diario de Noticias , 31/05/37, edipao n° 9993, p. 2).

A mentira e a cal6nia, como ja frisado, compunham duas marcantes caracteristicas da

comunicagdo nazista . 0 texto exposto reflete a tentativa de negar um fato concreto, que se

utiliza de dados verdadeiros (aviadores allemaes teriam destruido a cidade basca de Guernica,

matando mulheres e criangas ; desembarque de 13.500 alemaes na costa basca , destinados a

19 Discutiremos essa questao na conclusao do trabalho.
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socorrer o general Franco). Essa forma de convencimento por pane dos regimes fascistas

corrobora com o que Hanna Arendt (1989) afirma como uma "propaganda totalitaria (que)

prospera nesse clima de fuga da realidade para a ficgao" (Arendt, ibidem, p.401). A negaga"o

do ocorrido se da corn a reificagao do mesmo, so que negando-o, banalizando-o,

desconstruindo.

Aspectos relativos a mulher e a juventude alemas tambem serao exaustivamente

debatidos nas paginas do Diario de Noticias. No primeiro caso, as noticias, textos, artigos e

comentarios repousam na preocupagao que passava pela restauragao da sociedade alema, na

qual era destacado o papel ferninino. Para o ideario nazista, a pureza racial vinculava-se a

"regulamentagao" do papel da mulher na nova sociedade que os nazi almejavam construir. Se

fazia necessario um ordenamento da vida conjugal, que se desgarrasse do "antigo" conceito

de uniAo da era liberal. A maternidade, para Hitler, dira muito mais respeito a nagao do que ao

casal. Este tinha que gerar filhos para a patria e esta era uma condigao para preparar a

Alemanha as suas futuras agoes beligerantes.

Tal raciocinio balizava-se nas supostas leis da natureza "que buscavam impedir a

reprodugao de elementos que progressivamente degenerassem as qualidades da raga ariana"

(Moraes, op., cit., p.50). Em 14 de julho de 1933 o governo alemao promulgou a Lei de

Prevengao de Doengas Hereditarias, que obrigava a esterilizagao de qualquer pessoa que nao

se enquadrasse nos padroes raciais, "saudaveis", presumivelmente satisfatorios a

multiplicagao da raga ariana. Medidas como a legalizagao do aborto, que garantiria a

"qualidade futura do feto" e a instituigao do divorcio eram vistas pelos nazi como necessarias

a preservagao do seu conceito de raga.

Criava-se assim uma "malha de protegao" social para a mulher, elemento decisivo para

os pianos do Terceiro Reich. Materia publicada corn titulo A posicao da mulher no Terceiro

Reich, resume essa preocupagao utilizando como gaucho para o tema uma exposigao de

pinturas realizada em Berlim sobre a vida de familias camponesas na Alemanha. De acordo

corn a materia:

Affirmam os adversarios do Terceiro Reich que os seus

dirigentes nutriam a intengao de reduzir a mulher a inferioridade,

restringindo as actividades fernininas ao lar (...) Seis grandes

quadros artisticos symbolizavam a importaneia que o nacional-
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socialismo attribue ao papel biol6gico e cultural da mulher (...) E

6bvio dizer que todas as figuras representavarn o typo racial

idealizado pelo nacional-socialismo - altas, delgadas e fortes, mas

nao todas com olhos azuis e cabellos loiros. A realidade,

naturalmente, apenas aproxima-se desse ideal (...) Toda essa secgao

mostra uma mudanga para o lado positivo da idea racial, ficando

apenas esbogada a defesa racial contra elementos estranhos,

principalmente judeus, para ceder lugar a uma exposigao de valor

qualitativo pela escolha matrimonial e do augmento quantitativo

dos nascimentos dentro da pr6pria raga (..J (Diario de Notlcias,

15/03/37, edigao n° 9930, p 2).

Num momento anterior, o jornal expos, de forma ousada, a instituigao do div6rcio na

Alemanha, um terra que fugia ao senso comum do Brasil a epoca. Artigo assinado por Ernest

Muller, publicado em 1936 com titulo Novo direito allemao de divorcio, explica a relagao

existente entre else instnunento juridico e a politica racial do Reich. De acordo com Muller,

"(nao) possue a communidade national nenhum interesse de manutengao de matrimonios que

constituem ate um perigo para a perpetuidade biologica e cultural do povo " (Diario de

Notlcias, 15/05/36, edigao n° 9683, p. 2). 0 div6rcio a visto como um instrumento que

poderia ser acionado para eliminar relagoes indesejaveis na nova sociedade (interraciais),

preservando a pureza racial do povo.

Assim como a mulher, um outro alicerce de sustentagao do ideario nazista sera

exaustivamente propagandeado no Diario de Noticias: a Juventude Hitlerista . Para o jornal, a

mocidade alema toma-se urn exemplo de comportamento civico. 0 Diario de Notlcias

veiculara noticias sobre a movimentagao dessa organizagao , cujas materias terao sempre

titulos apologeticos , buscando entusiasmar o leitor . Um desses momentos , muito curioso,

ocorreu em outubro de 1936, quando um militante da organizagao envia , pela materia,

saudagoes a parentes que residiarn na Bahia . A Juventude Hitlerista visita, officialmente, a

Italia; E offerece espectaculo pelo seu garbo e por sua disciplina !; Saudago"es a um parente

na Bahia.

0 titulo e os subtitulos do texto nAo escondem seu entusiasmo, potencializado pela

saudagao do militante nazi a urn parente "baiano". Interessante notar que esta materia foi

enviada por um correspondente do Diario de Noticias em Florenga, que nao assina o texto.
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Segundo este, ao final da cerimonia (a marcha da Juventude Hitlerista em Florenga) foi

pedido aos militantes da organizagao que se identificassem aqueles que tinham parentes no

Brasil,

E um destes, com agradavel surpresa nossa, declarou chamar-

se Gustavo Schneider e ter, na Bahia, um tio, o sr. Hugo Flatten,

director do Club Allen-&o nesse Estado. Promettemo-]he mandar,

pars este, as suas saudagoes, por intermedio do Diario de Noticias

(...) (Diario de Noticias, 16/10/36, edigao n° 9810, p. 2).

0 "correspondente" supostamente alemao do Diario de Noticias, que cobria na Italia

uma parada da Juventude Hitlerista, possivelmente articulara a saudagao do militante a

comunidade alema no Estado. Isso esta claro. 0 mais interessante no entanto e a confirrnagao

da ligagao do aparato de midia do NSDAP com o jornal baiano, sugerindo ai algum tipo de

interveniencia do Clube Alemao da Bahia, o mesmo citado na primeira parte deste capitulo

come, o principal centro de movimentagao do NSDAP no Estado.

Ao longo dos anos de 1936 e 1937 as informagoes sobre a movimentagao da Juventude

Hitlerista foram frequentes no Diario de Noticias. Estas cram, na maioria das vezes,

publicadas na coluna Dos sectores allemaes, que trazia noticias enviadas, via aerea, das

agencias alemas, particularmente a Transocean.

Uma economia pujante

Urn outro terra que manteve presenga constante no Diario de Noticias versou sobre a

economia alema. Buscaremos retomar algumas consideragoes feitas na primeira parte desse

capitulo no tocante as relagoes comerciais entre os dois paises. Em 1934 a Alemanha buscava

ultrapassar a posigao ocupada pelos Estados Unidos no que diz respeito as vendas para o

Brasil (Corsi, op., cit., p. 60). 0 mercado alemao ocupava o terceiro lugar quanto a

importagao de produtos brasileiros, contribuindo com 14% do total exportado pelo Brasil. No

que tange aos produtos alemaes exportados para o mercado local, o 111° Reich colocava-se na

segunda posigao, contribuindo com 13% do total. Perdia apenas para os Estados Unidos. Ern

1938 o mercado germano passou a frente, colocando-se como o maior fornecedor de produtos

para o Brasil, contribuindo com 25% do total vendido. Analisando o caso isolado do algodao,
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a partir de 1934 esse produto sofre significativo incremento de exportagao para a Alemanha,

"ferindo interesses dos Estados Unidos" (Corsi, ibidem, p.60).

Tendo a Alemanha como pals parceiro, o Governo Vargas buscava alternativas para

escoar produtos agricolas no mercado externo, minorando assim a crise que abatia este setor

no inicio da decada de 30. 0 governo alemao, por sua vez, via nessa aproximagao a

perspectiva de estabelecer uma politica de compensagao. A importacao de materias primas do

Brasil, essenciais no periodo, acenava como uma saida por parte da Alemanha ante a

dificuldade de adquirir esses produtos em outros mercados.

0 governo Franklin Delano Roosevelt pressionou o Brasil no sentido de reduzir o

comercio bilateral corn a Alemanha. No caso do algodao, a exportacao do produto para este

pals significava prejuizos para plantadores e exportadores norte-americanos da fibra. 0

governo dos Estados Unidos argurnentava tambem que o comercio entre brasileiros e alemaes

era lastreado em subsidios por parte dos segundos, o que indicava uma pratica de dupping dos

importadores germ5nicos (Corsi, ibidem, p. 61).

Em 1935 inicia-se no Diario de Noticias um caudaloso debate sobre esse problema. Urn

dos primeiros posicionamentos do jornal foi o artigo 0 piano de exportacdo aleemao e seus

criticos, cuja assinatura limitava-se as letras S.E. 0 texto continha a mesma vinheta de

observagao da origern da fonte informativa: Linha de collaboracao, exclusiva, para o Diana

de Noticias da Bahia. De acordo corn o jornal,

(...) absolutamente nao se pode falar dum dumping, pois a

importancia, de dinheiro, posta a disposigao pelo piano de

exportagao, nao chega de forma alguma para isso e porque a

Allemanha mesma tern o maior interesse em uma livre politica de

precos (...) (Diario de Noticias, 23/08/35, edigao n° 9470, p. 2)

A partir desse artigo outros se sucederao no sentido de cristalizar o ponto de vista

alemao na disputa por mercados corn os Estados Unidos, Inglaterra e Franca assim como as

pretensoes germanicas em relagao ao mercado brasileiro . Para o "colaborador" Ernest Muller,

autor do comentario Intensificacao artificial da vida economica na Allemanha?, no seu pals

estava se produzindo uma experiencia inteiramente nova em termos de politica economica

mundial , "que nAo podera mais ser concebida para corn as nagoes tradicionaes " (Ernst Muller,
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Diario de Noticias, 17/09/35, edigao n° 9490, p.2). A justificativa em relagao as praticas

ensejadas pelo comercio exterior alemao era um recado direto as pretensoes norte-americanas,

uma "tradicional" nagao corn a qual o Brasil havia se tornado parceiro numa relagao de

grande desvantagem.

Os subsidios dispensados aos produtores locais de fumo por parte de empresarios

germanicos que dominavam, a epoca, o setor no Estado (Ramos, op., cit., p.36) sera outro

tema constante. 0 Diario de Noticias explicara esse quadro trazendo comentarios enviados

pela Linha de collaboracao directa quanto a situacao do mercado de furno na Alemanha. A

preocupagao em explicitar esse panorama era lugar comum no jornal. Comentario publicado

em outubro de 1935, de titulo A situagdo actual da industria de Junto na Allemanha, traga a

situagao do consumo do produto no pals teuto, onde,

(...) o n6mero de charutos fabricados aumentou de 20% , isto

e, de 6,6 bilhoes (de unidades) em 1933 a 7,8 bilhoes no ano

passado (...) 0 problema do abastecimento da industria de fumos

allema com materias primas nao offerece grandes dificuldades.

Cerra de 80% da materia prima devem ser importados do

estrangeiro, mas excepto a importagao dos Estados Unidos, toda

essa importagao realiza-se pelo systema de compensacao (...)

(Diario de Noticias, 11/10/35, edigao no 9511, p. 2)

A nota evidencia as relacoes economicas dos alemaes na Bahia, que se daria pelo

"systema de compensagao". Por outro lado, a disputa pelo mercado brasileiro por parte dos

alemaes tambem estara presente na Linha de collaboragao directa. A intengao era frisar a

superioridade dos produtos germanicos no que tange a ja citada concorrencia com

mercadorias produzidas nos Estados Unidos e Inglaterra. Segundo Ernst Muller, "A qualidade

das mercadorias allemes de exportagao" (Diario de Noticias, 27/12/35, edigao no 9751, p.2),

superava, segundo ele, as que eram produzidas nos Estados Unidos, Franca e Inglaterra, pois

"o carimbo made in Germany", indicava precos mais competitivos que decorriam de uma

politica economica voltada a satisfagao dos consumidores e nAo exclusivamente ao lucro,

conforme o raciocinio do comentarista.

Outras materias enviadas de Berlim comentavam, por exemplo, sobre "apparelhos de

radio que satisfazem as mais requintados desejos" (Diario de Noticias, 05/10/36, edigao no
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9801, p. 8). 0 Diario de Noticias informava sobre a visita de urn certo Richard Metzner,

"chefe de vendas no Brazil da conceituada Companhia Brazileira de Eletricidade Siemens

Shcukert S/A". Essa "reportagem" se encarregou de vender, "os novos appparelhos

Telefunken" (Diario de Noticias, ibidem, p.08). Alem de se apresentar como veiculo de

divulgagao da propaganda nazi, o jornal tambem se transformara nurn espago de publicidade

dos produtos alemaes, veiculadas nao apenas em linguagem publicitaria, mas tambem

jornalistica.

Quanto a comunicagao com os patricios residentes na Bahia, o conde Sohwerin von

Krosigk se encarregara de explicar a esses cidadaos nas paginas do Diario de Noticias como

se operava a politica financeira do seu pals. Segundo o conde, as praticas economicas levadas

a cabo pelo NSDAP tinham produzido uma "maravilha alema", onde "o povo alemao

reconhecendo que o caminho era certo e seguro abandonou o desespero e a resignagao e de

novo (retomou) a confianga" (Diario de Noticias, 17/12/35, edigao n° 9563 p. 2). Sohwerin

escrevia tambem que uma das facetas dessa politica sustentava-se no grande volume de

encomendas efetuado pelo Govern alemao as empresas do seu pals, o quc tinha dinarnizado a

economia local.

As medidas adoptadas por Adolf Hitler, que assumiu a chefia

do povo allemao no momento mais agudo (...) foram aplicadas no

momento opportuno (...) 0 governo nacional-socialista ja provou

ter encontrado o caminho certo (Diario de Noticias, 18 /12/35,

edigao . n° 9564, p. 2).

A barreira anti-boichevique e anti -semita

Paralelo a carnpanha de divulgagao dos seus produtos e da pujanga da sua economia no

mercado internacional, a Alemanha nazista se desdobrara em outra frente de propaganda,

colocando-se como o pais-barreira "ante a ameaga bolchevique-judaica internacional". Esta

sera mais uma faceta da agao de midia do Terceiro Reich que se apresentara nas paginas do

Diario de Noticias. Conforme comentado no primeiro capitulo, a luta anticomunista

perpetrada pela Alernanha nazista na decada de 30 corroborara corn o imaginario construido

no Brasil nessa decada. 0 comunismo sera algado a condigao de ideologia demonizada, ern

permanente associagao com o ` judaismo internacional' e o "liberalismo burgues".
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Esse arcabougo discursive fora projetado pelo proprio Adolf Hitler quando este se

encontrava preso em Landsberg no ano de 1924. De acordo corn o Fuhrer, "o marxismo

marchara corn a democracia ate que consiga , por via indireta, os seus criminosos fins (...)"

(Hitler, op., cit ., p.237).

Aproveitando o Estado de Guerra decretado pelo presidente Vargas no sentido de coibir

a agao dos comunistas brasileiros - a Intentona de 1935 -, o Didrio de Noticias desencadeara a

propaganda anti-sovietica seguindo o receituario do discurso nazista.

Interessante notar que esta campanha ocupou as paginas do Diario de Noticias entre os

anos 1935 e 1938, arrefecendo em 1939 e voltando a carga a partir de 1940. Esses marcos

demonstram a sintonia dessa campanha nao com a perpetrada pelo Governo de Vargas, antes

ou depois de decretado o Estado Novo, mas corn a encetada a partir do Ministerio da

Propaganda da Alemanha. 0 arrefecimento em 1939 se dara em fungao do pacto politico

firmado entre Hitler e Stalin20.

A perspectiva de unir todos os estados nacionais "fortes" contra o bolchevismo estara

presente nos discursos dos "colaboradores" alemaes do Diario de Noticias. Chamando atengao

da Propaganda Comunista, Hermann Dudennhoeffer coloca o Estado nacional-socialista

como vanguarda dense processo. Segundo o colaborador, apenas nos paises que acataram as

vozes de Berlim foi onde se conseguiu debelar a influencia moscovita. Nesses paises,

(...) se ouviram vozes profeticas come, a do Dr. Goebbles,

prevendo maiores desgragas imminentes (...) por isso ella, agora,

por preservar outros povos de igual destino, chammando

incessantemente, a atentao mundial sobre os perigos do

bolchevismo, e e compreensivel que a imprensa germanica,

segundo informam as agencias telegrathicas, se regosije e felicite o

presidente Gettilio Vargas pela energica repressao da revolta

communista e comp urn dos poucos estadistas que compreenderam

a extensao da desgraga que cairia sobre o povo brazileiro com a

victoria bolchevista (...) (Hermann Dudenhoeffer, Diario de

Noticias, 07/12/35, edipao n° 9555, p. 2).

20 Desdobraremos esse problema no pr6ximo capitulo.
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As vozes "profeticas" do Dr . Goebbles , ouvidas e "acatadas" pelo Estado brasileiro,

marcarao presenga no Diario de Noticias a partir da publicagao desse comentario de

Dudenhoeffer . Material enviado diretamente pelo Ministerio da Propaganda alemao buscara

explicar aos leitores come, se articulava a Internacional Comunista segundo a otica do

Terceiro Reich . Os textos demonstravam , quase sempre , preocupagao com a movimentagao

dos militantes comunistas no Brasil , corno se a Alemanha estivesse desvelando atengao em

relagao ao problema.

E essa preocupagao nao se limitava apenas a uma observagao politica estrategica com o

que se passava internamente no Brasil . E conhecida a participagao de agentes da policia

secreta do Reich , a Gestapo , na agao investigativa e de combate a atuagao de militantes

comunistas gennanicos que aqui se encontravam a mando do Komitern para realizar a

revolugao brasileira. Um deles, Arthur Ernst Ewert, conhecido como Harry Berger, preso pela

DOPS no Rio de Janeiro apos apurada sua participagao na Intentona de 1935, foi

intensamente torturado por homens da Gestapo em solo brasileiro (Moraes, op., cit., p.112).

Tres reportagens enviadas diretamente de Berlim e produzidas pelo ministro Goebbles,

de titulo 0 communismo e a sua obra mondial; Milhoes de creaturas sacrificadas, pelafome,

pelo fogo, pela corda e pelo ferro; Um relatorio sinistro baseado nas proprias declarago"es

dos soviets , sao veiculadas nos dias 16 , 17 e 18 de dezembro de 1935 . A serie e publicada

logo apos o levante da Intentona:

(...) o bolchevismo procura conscientemente revolucionar

todos os povos (...) o brutal e impiedoso domino desta desvairada

organizagao partidaria e do Estado, por uma pequena minutia

terrorista constituida na sua maior parte por elementos judeus (...)

Depurado e unificada pelo Nacional Socialismo, a Allemanha sabe

bern, ao conduzir, a frente de todos os grupos com a mesma

tendencia esta luta contra a bolchevizagao internacional do mando,

que a missao que tem a cumprir a uma missao mundial, a qual

ultrapassa seus objetivos nacionaes e de cujo exito depende o

destino de todos os povos civilizados (...) (Diario de Noticias,

16/12/35, edigao n° 9562 , capa).
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No jornal de Altamirando Requiao, Goebbles destilara seu 6dio contra os judeus que,

segundo ele, estariam atuando por detras da movimentagao comunista internacional. Os

discursos anti-semitas publicados no Diario de Noticias nao se restringirao aqueles produzidos

pelos intelectuais da direita brasileira. 0 material enviado pelo Ministerio da Propaganda da

Alemanha e que dara o torn editorial.

0 combate a chave discursiva judaismo-comunismo -liberalismo , levada a cabo pelo

NSDAP, encontrava ressonancia em diversos setores da sociedade brasileira , inclusive, como

ja citado , pelo pr6prio Altamirando Requiao . Esta associapao remetia aos significados: anti-

cristao , anti-estado e anti-tradiSao , respectivamente.

A resposta a esta oposipao de triades recai na justificacao historica da atuagao do judeu

corno elemento "desagregador" dos valores cristaos-ocidentais, desde que se cristalizou na

hist6ria do cristianismo o imaginario do assassinato de Cristo por parte do povo israelita

(Gholdagen, op., cit., p.62). Esta assertiva sera potencializada no seculo XX e capitalizada

pelo discurso nazifascista no mundo por outro tipo de argumento: a associacao exaustiva da

imagern do judeu corn a agitacao politica dos movimentos de esquerda na Europa.

0 advento da Revolugao Russa, a primeira experiencia socialista da Hist6ria, contou

com decisiva participagao de militantes judeus, que ha anos vinham sofrendo perseguigoes

naquele pals (os pogrons). A revolugao social seria uma especie de valvula de escape ante a

situacao historica de constrangimentos. A primeira expressao organizada do Partido

Bolchevique, liderado por Lenin, tratava-se de um partido judeu, a Uniao dos Operarios

Judeus da Lituania, Polonia e Russia, o Bund. Ate 1905, o Bund se constituiu na maior

organizagao operaria da Russia (Clemesha, 1998, p.131).

Na opiniao de Lowy (1989), o quadro acima enquadra-se na categoria interpretativa que

ele denomina corno Messianismo Judaico (Lowy, 1989, p. 23). Segundo o autor, no judaismo

antigo o mundo era percebido nao como eterno on imutavel, mas como um produto historico.

passivel de ser transformado por uma ordem Divina. Essa construcao, na sua conceppao,

agiria corno uma especie de combustive] inconsciente que catapultaria muitos judeus para

aventuras revolucionarias. Diz ele:

Para a tradigao judaica (sobretudo biblica), a mudanca

trazida pelo Et Ketz, o tempo do fim, e geral, universal e
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radical. Nao significa urn aperfeicoamento do mundo tal

como existia ate entao , mas a criagao de um mundo

inteiramente outro (Lowy, ibidem , p.23).

Tambem no Brasil, associacao da imagem do judeu como urn elemento predisposto a

transformer estruturas e subverter valores cristalizar-se-a de forma veemente no seio do

Estado Novo e nos meios intelectuais que darao sustentapao ao seu projeto politico-

ideologico e pedagogico.

Pode-se afirmar que o anti-semitismo praticado pelo Diario de Noticias, mediante a

colabora^ao alema, era estritamente politico. 0 preconceito no Brasil nao era

necessariamente etnico, ainda que o judeu como rata fosse visto esteriotipadamente por

diversos veiculos de imprensa da epoca (Carneiro, op., cit., p. 442).

No Brasil, o entao proscrito Partido Comunista contava com diversos militantes de

origern judaica no comando da agremiapao. De cidadania brasileira on enviados do exterior

pelo Komitern para preparar a revolupao nacional, us comunistas judeus se constituirarn

como grupo de destaque no PCB.

Entre os estrangeiros, destacavarn-se os judeus-alemaes Harry Berger e Olga Benario,

esta ultima enviada pelo Komitern para atuar como guarda-costas do lider comunista Luis

Carlos Prestes, e Moises Vinhas, o "Xango", como foi apelidado pelos estivadores da Cidade

do Salvador o judeu romeno, de cabelos avermelhados, que imigrara para a Bahia na decada

de 30 (Riserio, 2002, p.106). Brasileiros, militavarn os irmaos Jacob e Jose Gorender e

Leoncio Basbaum, entre outros. Como simpatizante do partido, destacava-se o pintor Lasar

Segall, que foi implacavelmente perseguido pelo Integralismo (Carneiro, op., cit., p.429 ).

0 antisernitismo politico desvelado nas paginas do Diario de Noticias encetara urn

discurso no qua] o judeu-bolchevique estara a "espreita", articulando em diversos campos -

politica, arte, imprensa, comercio etc... - no sentido de desestabilizar as ordens politicas

national e international. A ja citada obra apocrifa Os Protocolos dos Skbios de Siao a um

emblema desse imaginario.

Nesse diapasao e que o Ministerio da Propaganda alemao condenara o Bolchevismo

cultural, em Hollywood (Diario de Noticias, 02/02/37, edicao n° 9897, p.3), a indastria

cinematografica norte-americana que Goebbles identificava como um centro de controle da
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"judiaria internacional". Na edigao citada, a exibigao do filme Proximo do ceu e tenazmente

condenada pelo fato de apresentar um ator negro interpretando o personagern Jesus Cristo:

"(...)Nosso Senhor, a um negro, que tem, para os problemas do mundo, somente um riso

jovial (...)" (Diario de Noticias, op., cit., p.03).

Na compreensao do Diario de Noticias, bolchevismo e judaismo seriam uma so

ideologia, porque o

communism e o filho espiritual do judeu Mordochai mais

conhecido sob o seu nome adquirido de Karl Marx. 0 objectivo e a

intengao do communismo judaico sao. Erigir uma hegemonia

judaica universal, em cujo imperio o nao judeu seria comndenado

ao helotismo e a escravidAo (Diario de Noticias, 09/07/36, edigao

n° 9728, p. 3).

A campanha veiculada nas paginas do Diario de Noticias utilizara, novamente, alguns

termos que estabelecem a relagao entre o bem e o mal. Imagens como a da figura mitologica

da hidra, eliminada por Hercules, surge representando a extensao do mal. A civilizagao crista

deveria se unit "Contra a hidra vermelha!" (Diario de Noticias, 06/02/36, edigao n° 9602,

capa), pois, caso contrario, seria ameagada de aniquilamento, conforme o discurso do artigo.

No Diario de Noticias os lideres da Alemanha passarAo a figurar como "anjos da guarda" da

humanidade contra esta ameaga.

A Russia estk sendo a alma damnada da situagao europea; Hitler e Goering falam ao

povo allemao, arrancando applausos delirantes e enthusiasticos, diziam o titulo e o subtitulo

de materia publicada, em destaque, na capa do jornal em margo de 1936. Acompanhando o

titulo, o texto que da continuidade ao enunciado, emoldurado no que a linguagem jornalistica

denomina de boxe, apresenta-se' como editorial do jornal, ainda que o veiculo destaque sua

origem, a cidade alema de Karlsruhe. Segue trechos do editorial Hitler fala ao seu povo:

0 chanceler Adolf Hitler discursou, perante uma assistencia

calculada em 60.000 pessoas (...) A oragao de Hitler, vibrante e

enthusiastica, representa seu espirito pacifista (...) A Allemanha ja

sentiu a agao do communism, pelos seus effeitos desagregadores

(...) que nao deseja vet o seu povo sem defesa perante o
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communismo (...) porque o Nacional-Socialismo fez da Allemanha

um Pais livre e feliz (...) (Diario de Noticias, 14/03/36, edigao n °

9633, capa).

0 golpe do Estado Novo sera alvo de diversas manifestapoes de solidariedade por parte

do ministro Goebbles no Diario de Noticias. 0 combate ao comunismo e de resto a liberdade

de expressAo no pals, desencadeado com veemencia pelos orgaos de seguranga do Estado

brasileiro, encontrara respaldo na campanha desencadeada pelo NSDAP no jornal. Um desses

momentos ocorre em maio de 1938: 0 Ministro da Propaganda do Reich e o combate ao

communismo, no Brazil; Applausos a benemerita campanha do nosso governo. Com origern

de fonte em Berlim, a materia versava sobre a opiniao do ministro Goebbles sobre os

acontecimentos no Brasil. Segue trechos:

Em diversas opportunidades tem manifestado sua profunda

sympatia pelo Brazil e os brazileiros o dr. Goebbles, Ministro da

Propaganda Reich (...) o dr. Goebbles teve palavras de irrestricto

applauso as atitudes do presidente Getulio Vargas, em sua

benemerita campanha de combate ao communism (...) o Ministro

da Propaganda accentuou, tambem, a sympathya com que os

nacionaes-socialistas allemaes acompanham as transformapoes

politicas recentemente registradas no Brazil (...) (Diario de

Noticias, 05/01/38, edipao n° 10.165, p. 3).

Importante lembrar que nesse periodo as relacoes diplomaticas entre o Brasil e a

Alemanha se encontravarn em crise em decorrencia da atuapao do NSDAP em solo brasileiro,

denunciado por diversas autoridades. No entanto, a materia enviada pelo ministro Goebbles,

como visto, procurava se desvencilhar desse problema.

0 grande lider

0 destaque dado a figura de Adolf Hitler no Diario de Noticias, fosse na condigao de

lider maior do povo alemao ou encarnado na figura de "anjo da guarda" mundial contra o

avanco do bolchevismo e da "judiaria" internacionais, transcendera o status de fonte

importante, posto que este se tratava do chanceler da Alemanha. A pessoa do Fuhrer sera

publicizada em torno de uma figura mistica, trabalhada e projetada pela propaganda nazista.
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0 Fuhrer sera o "condutor" da paz na Europa, o homern responsavel por medidas

"construtivas" no continente, sempre anunciado como aquele que faz "eloquentes"

proclamacoes no radio, transcritas na Integra para a publicadao no jornal. Suas imagens

veiculadas no vespertino baiano serao reproduzidas em poses bern trabalhadas, olhares de

perfil projetando o future. 0 "libertador" da Alemanha e o profeta de um novo tempo no

mundo, que "oferece" 25 anos de paz a Franca em atitudes de extrema compreensao para

com aquele pals.

Decerto que essa imagem construida pela propaganda do Reich e reproduzida no jornal

baiano refletia o poder simbolico que a imprensa nazista procurava reificar com a figura do

sea lider maior. 0 trabalho de comunicacao perpetrado pelo NSDAP fora lastreado no

esvaziamento da realidade (Arendt, op., cit., p.401).

Ficcao essa que se mostrara presente de forma incisiva no jornal soteropolitano. Assim

se da quando manchetes estamparn sobre as "Medidas construtivas de Hitler", pois "Hitler

soube orientar os debates para o problema essential e fundar a moral do comunidade

europeia" (Diario de Noticias, 03/04/36, edicao n° 9650, p. 3). Esta materia versava sobre o

Tratado de Locarno, o forum de debates instituido entre a Franca e Alemanha apos a Primeira

Guerra para discutir as tensoes fronteiricas que ficaram pendentes entre os dois paises apos o

conflito. E sabido que Hitler nao tinha o proposito de nada construir em termos de paz, e sim

pavimentar o futuro conflito que em menos de quatro anos viria a ocorrer.

Importante ressaltar que as entrevistas do lider alemao enviadas e publicadas no Diario

de Noticias, do ponto de vista do jornalismo diario e marrom (comercial), nao buscavam

extrair informacoes da fonte numa peleja que reuniria entrevistador e entrevistado. Faltava a

tensAo necessaria, exercicio que envolve, dialeticamente, questionamentos inerentes a essa

pratica. Estas soavam como "encomendas" e se restringiam apenas a dar o espaco necessario

a argumentacao do chanceler alemao.

As apresentacoes dessas entrevistas por parte do jornal serao sempre adornadas com

titulos apologeticos, buscando destacar ao maximo o papel de Adolf Hitler no cenario

international.

Adolf Hitler concede ruidosa entrevista sobre o actual

momento europeu ; se a Franca nao permitiria Strasburgo sob os
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canh6es allemaes, acredita Sarraut que seria agradavel para a

Allemanha permanecerem nossas cidades ameagadas pelos canhOes

franceses?; Estou certo de que foi este o maior servigo que se tern

prestado a causa da Paz! (Diario de Noticias, 12/03/36, edigao n°

9631, capa).

Alem de ridicularizar, a epoca, o primeiro ministro frances Sarraut, a manchete do

Diario de Noticias coloca as proprias palavras de Hitler em primeira pessoa no subtitulo que

abre a entrevista do chanceler alemao.

Em outros momentos, as palavras do Fiihrer da Alemanha serao extraidas, na Integra,

de pronunciamentos feitos nas emissoras das radios teutos. Frise-se que esse destaque era

proposital, posto que se buscava valorizar as palavras do chanceler pelo fato delas ja terem

sido veiculadas numa radio, meio de comunicagao de maior importfincia nesse periodo.

A supervalorizagao do pronunciamento do radio que se reproduzia no jomal pode ser

constatado em materia veiculada em margo de 1938: Eloquente proclamacao de chanceler

Hitler; Lida ao microphonio das emissoras allema"s pelo Ministro de Propaganda Sr.

Goebbels.

Berlim 12 (Pelo aereo ) 0 Ministro da Propaganda , senhor

Goebbles, acaba de ler ao microphone de uma das mais importantes

estagbes radiotransmissora desta capital a seguinte proclamagao do

chanceler Adolf Hitler (...) ( Diario de Noticias, 16/03/38, edigao n°

10.222, p. 2).

A propria apresentagao que antecede ao discurso de Hitler e ambientada ao leitor como

se passasse em tempo real. 0 discurso fora proferido no dia 12 e no dia 16 estava sendo

publicado no Diario de Noticias. No entanto, a despeito da questao temporal, este a anunciado

como se estivesse tentando reproduzir num veiculo da imprensa escrita a mesma sensagao de

imediaticidade do radio.

Conforme Jean Marie Domenach, esses discursos buscavam o efeito de "bal6es de

ensaio" mediante uma gigantesca propagagao em todo o mundo. A tatica consistia em

despertar a opiniAo publica internacional afim de pavimentar o caminho para futuras medidas

de politica externa que viriam a ser tomadas pelo Terceiro Reich (Domenach, op., cit., p.65).
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Esses "baloes" eram reproduzidos como se tivessem origem em diversas fontes. Segundo o

autor, "e a astt cia do feirante que aciona um parceiro para simular um suposto cliente que

rasga elogios a sua mercadoria".

A propaganda esfria

Ao longo do ano de 1939 a propaganda politica do NSDAP no Diario de Noticias

praticamente desaparece. Nao sem razao. Conforme discutido na primeira parte deste

capitulo, nesse ano as ralagoes diplomaticas entre Brasil e Alemanha atravessarao um

processo de deterioragao. A Delegacia de Ordem Politica e Social (Dops) identifica a

participagao de elementos nazistas no putsch integralista de maio de 1938 (Silva, op., cit., p.

268) e o governo se poe ern alerta quanto a movimentagao do NSDAP no pals. Os orgaos de

seguranga fecham o cerco a atuagao da midia alema, atingindo diretamente a agenda

Transocean, que operava como sucursal da agencia de noticias Deutsche Nachrichtenburo,

diretamente ligada ao ministro Goebbles.

Ao longo desse ano pouquissimas foram as demonstragoes de simpatia do Diario de

Noticias para com a Alemanha. Encerram-se, temporariamente, as participagoes dos

"colaboradores" teutos no jornal assim como desaparecem das paginas do vespertino as

colunas fixas e materias sobre aquele pals. A imagem de Adolf Hitler, que nos quatro anon

anteriores fora exposta a exaustao, deixa de figurar no DN.

Todavia, como sera constatado, esta nao sera uma mudanga da linha editorial do jornal.

A regularizagao das relagoes diplomaticas entre o Brasil e a Alemanha e as medidas adotadas

pelo governo de Vargas para "resguardar" o pals teuto de criticas ao seu regime e sua politica

externa° revigorara no ano seguinte a atuagao germanica na midia nacional.

Com o inicio da Segunda Grande Guerra, o Diario de Noticias praticamente se

transformara num panfleto de divulgagao das agoes militares da Alemanha. A politica

editorial sera de inclinagao total ao Terceiro Reich. Tratar-se-a de uma postura ainda mais

explicita de simpatia ao regime de Adolf Hitler e a guerra que ele abragara. Esta e a discussao

do nosso proximo capitulo.

21 Assunto ja discutido na primeira pane deste capitulo.
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III0 Capitulo

O panfleto de guerra

1940-1941
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Ia Parte

A Seaunda Grande Guerra is a realidade - 0 Diario de

Noticias muda de dono

Em l° de setembro de 1939 se inicia um dos mais crueis conflitos que a humanidade ja

vivenciou, a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista invade a Polonia ap6s ter anexado

a Thecoeslovaquia em 1938. 0 Pais e dividido ao meio e parte dele e ocupado pela Uniao

Sovietica, que tambem invade as chamadas republicas balticas: Lituania, Estonia e Letonia.

Um ano depois, em 1940, a Uniao Sovietica abriu uma frente de batalha contra a Finlandia.

A violencia contra os estados eslavos foi decorrente do pacto de nao agressao firmado

entre Stalin e Hitler. Em 23 de agosto, Viacheslav Molotov, Comissario do Povo Para os

Neg6cios Exteriores da Uniao Sovietica, e Joachim von Ribbentrop, Ministro do Exterior do

Terceiro Reich, assinavam o tratado em Moscou. 0 ato estarreceu o mundo. A Franca e

ocupada logo em seguida pelos alemaes e a Inglaterra posta-se sozinha na defesa do seu

territ6rio. A guerra durou ate agosto de 1945, deixando um saldo de 60 milhOes de mortos.

Pela primeira vez na hist6ria o massacre de populagoes civis e planejado em escala

industrial. 0 ensaio belico durante a Guerra Civil Espanhola e as discussoes ideol6gicas que

se arrastaram por toda a decada de 30 agora se cristalizavam no horror da intolerancia etnica e

politica, levada as ultimas consegiiencias pela disposigao nazista de conquistar o mundo. A

Segunda Guerra mundial foi o conflito da era industrial. A ciencia "avangou". 0 computador,

o tecido sintetico, o radar, o foguete balistico foram desenvolvidos ao longo desse conflito. A

bomba atomica tambem.

0 horror se institucionalizou na Alemanha e nos parses por ela ocupados. A humanidade

se viu diante da luta entre o bem e o mal, um conflito de visoes de mundo. No entanto, a

pratica stalinista da Uniao Sovietica demonstrara que, ate 1941, o pals nao se enquadraria

nessa dualidade. 0 pacto germano-sovietico, responsavel pelo desligamento de milhares de

militantes comunistas de seus partidos em todo o mundo, provara que o Pais comandado por

Stalin nao queria ter a Alemanha come, inimiga. NAo se tratava, simplesmente, de nao

agressao, mas sim uma tatica isolacionista em relagao ao conflito. Para Stalin, a luta se
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limitaria entre ingleses, franceses e norte-americanos contra alemaes. 0 desgaste de ambos os

lados the interessava.

No que tange a posigao dos Estados Unidos, ate o ataque japones a base de Pearl

Harbor, no Hawai, ocorrida em dezembro de 1941, o governo norte-americano mostrava-se

ambiguo em relagao ao Japao. Quanto a Alemanha Nazista, a despeito da disputa por areas de

influencia no comercio exterior, o movimento imperialista de Hitler era visto como um

"antidoto" amargo mas necessario, que cumpriria seu papel de barrar o expansionismo

bolchevique no continente europeu. Essa corrente isolacionista foi predominante na classe

dominante norte-americana ate 1941 (Coggiola, 1995, p.32 in ).

Um Estado nao tao distante dos acontecimentos

Enquanto o mundo mostrava-se apreensivo com o acirramento do conflito, na Bahia a

Segunda Grande Guerra nao despertou interesse entre a populagao local ate o ataque japones a

Pearl Harbor (Sampaio, 1995, p.86). A medida que os fatos indicavam a generalizagao do

conflito, a populagao baiana, corn cerca de 88% dos habitantes vivendo no meio rural,

timidamente procurava tomar partido dos acontecimentos (Sampaio, ibidem, p.86). Esse

panorama consolida-se quando o conflito aponta para a inclusao do Brasil no palco de guerra.

Os torpedeamentos de navios brasileiros pela marinha alema indignou a populagao. A morte

de 600 pessoas revoltou a populagao, que provocou saques e destruigao de bens dos suditos

dos paises do Eixo.

As manifestagoes de rua em Salvador se avolumaram. Estudantes, profissionais liberais

e o povo em geral exigiam a entrada do Brasil na guerra. E nesse palco de insatisfagao

popular que Joao Falcao (1998) situara, como ja explicitada anteriormente, a posigao do jornal

Diario de Noticias frente a esses acontecimentos. Segundo o ex-militante do PCB no Estado,

o vespertino da Rua Santos Dumont destoava politicamente do restante da imprensa local em

relagao no pleito da populagao, principalmente da classe estudantil, que exigia que o Brasil

entrasse na guerra contra as forgas do eixo. De acordo corn ele:

(A Comissao Central dos estudantes) deu grande impulso ao

movimento patri6tico, que quase diariamente tinha suas atividades

noticiadas pela imprensa, notadamente pelo Impartial e pelo

Estado da Bahia, sendo que este mantinha a segao intitulada "Vida
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Estudantil" (...) Os jornais A Tarde e Diario da Bahia davarn

tambem cobertura ao movimento patriotico. Enquanto isso, o

Diario de Noticias, dirigido pelo ex-deputado Antonio Balbino de

Carvalho, dava inteira cobertura a Alemanha nazista (Falcao,

ibidem, p.198).

A assertiva de Falcao diz respeito a posigao editorial do jornal na era Balbino, que

continua a mesma a do antecessor, Altamirando Requiao. 0 assunto ja foi comentado no

capitulo anterior. Todavia, a passagern da empresa para as maos do segundo e permeada por

alguns fatos que merecem ser analisados.

Um jornal revigorado

A perda do jornal por parte de Requiao, ocorrida no final do ano de 1939, foi um

acontecimento marcante na sua vida (Veiga, op., cit., p.94). A empresa entrara em seria

dificuldade economica, sendo vendida a Balbino que teve como avalista o coronet Franklin

Lins de Albuquerque, como ja visto no capitulo anterior. Com os novos donos, ainda que nao

tenha alterado sua linha editorial, o Diario de Noticias sofrera radical transformagao do seu

projeto grafico. 0 jornal ganha um desenho mais arrojado, moderniza-se. Mudam-se as fontes

das tetras e caracteres.

Surge a perspectiva do jornal incrementar seu parque grafico. 0 fato e comunicado aos

acionistas da empresa em assembleia geral extraordinaria realizada a cinco de julho de 1940.

A ata da assembleia indica que a decisao de renovar o setor industrial da empresa se deu

durante estada de Balbino na capital federal. Na ocasiao, o novo proprietario expoe a seguinte

comunicagao aos acionistas:

Depois de expor, em rapidas palavras, os passos que tem

dado no sentido de desenvolver o jornal editado pela sociedade,

inclusive relatando os objectivos da sua viagern ao Rio, o Director

Presidente salientou a necessidade de se adquirir mais uma linotypo

para o "Diario de Noticias" e reapparelhar seas officinas grafhicas,

pondo a Assemblea ao corrente das demarch's promovidar e

declarando que the era particularmente grato manifestar a

assemblea o seu desvannecimento pelo interesse demonstrado pelo
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representante da Lynotipo , Sr. Landsberg , que se havia revelado

um grande amigo do "Diario de Noticias", no decurso de todos os

entendimentos (...)22

Nao temos informagoes referentes ao "Sr . Landsberg", apresentado aos acionistas do

Diario de Noticias por Antonio Balbino como urn "grande amigo " do jornal "no decurso de

todos acontecimentos". No entanto , um fato nos parece extremamente significativo e este

aponta a seguinte indagagao : qual o efetivo interesse que movia Landsberg em "ajudar" o

Diario de Noticias a adquirir mais um equipamento da Lynotipo?

Importante notar que nessa mesma assembleia Antonio Balbino de Carvalho faz outra

comunicagdo relevante aos socios da empresa : o poder total que o mesmo assumia naquela

ocasiAo a frente da organizagao . 0 Diario de Noticias aumentara significativarnente seu

capital social subscrito . De urn total de 200 contos de reis, divididos em lotes de mil apoes de

200 mil reis cada, toma-se a decisao de substituir essas agoes, cada uma, por outras de valor

dobrado . A1em dessa decisao , manda-se emitir mais mil agoes no valor de 200 mil this cada.

Na verdade , o aumento do capital social e a entrada de novos acionistas residia no argumento

da necessidade de novos investimentos do parque grafrco , o que demandaria urn custo de 300

contos de reis, segundo informa a ata da assembleia.

Na verdade, o aumento do capital social do Diario de Noticias traduzia-se nos

superpoderes que Balbino investia para comandar a organizapao . Ainda segundo a mesma ata,

com a palavra Balbino:

PROPONHO que a Assemblea Geral Extraordinaria do

"Diario de Noticias", S.A, aqui representada pela totalidade de suas

acgOes em circulapao , aprove o seguinte: "Fica o Director-

Presidente da Sociedade Anonyma Diario de Noticias auctorizado a

promover , quando the parecer opportuno e se ao seu juizo parecer

de conveniencia para os interessados, digo , de conveniencia pars os

interesses sociaes , os meios necessarios para augmentar o Capital-

social da S . A. "Diario de Noticias", ate o limite de seiscentos

22 Ata da Assembleia Geral Extraordinaria , 05/07/1940, FL 35, Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb)
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contos de refs em vez do capital actual de duzentos contos de refs,

dividido em acgoes de duzentos mil r6is , cada (...)23

A empresa que se mostrava com serias dificuldades financeiras no ano anterior agora

recebia significativa injegao de capitais. 0 revigoramento do Diario de Noticias acontece num

periodo de grande dificuldade econ6mica no mundo. A guerra impusera racionamentos e a

escassez de capitais era uma realidade.

Retomando a indagagao da pagina anterior, os fatos expostos nos indicam que existiu

um flo condutor entre os interesses demonstrados pelo empresario Landsberg, o "amigo do

Diario de Noticias", e o revigoramento econ6mico do jornal.

Nessa perspectiva, rememorando o segundo capitulo, lembremos da movimentagao da

Embaixada Alema em constituir uma rede de comunicagao social no pals e as possibilidades,

aqui ja bastantes plausiveis, do jornal baiano ter, de alguma forma, integrado esse circuito.

Nesta segunda fase da empresa, sob a diregao de Balbino, nos parece que a tao propalada

"Linha direta de collaborafao com o Diario de Noticias da Bahia" arrojara-se. Esta se daria,

de agora em diante, mediante a participagao financeira germanica na organizagao. Estariamos

diante de uma especie de arrendamento econ6mico, conforme nos informou Joao Falcao.

Mais: Falcao tambem assegura que esse processo fora intermediado por urn personagem

peculiar da hist6ria da imprensa nacional, Antonio Geraldo Rocha Filho24. Tio de Antonio

Balbino de Carvalho, o baiano Geraldo Rocha, natural da cidade de Barra, oeste do Estado,

era engenheiro civil formado pela Escola Politecnica de Salvador. Alem de exercer as

atividades de engenheiro, foi representante de diversas empresas estrangeiras no Brasil,

jornalista e empresario de destaque da imprensa escrita do Rio de Janeiro.

Na Capital Federal, Geraldo Rocha foi proprietario dos seguintes jornais na decada de

30: A Noite, publicado entre 1935 a 1930; e A Nota, que circulou entre 1935 e 1939. Foi

tambem fundador da Agencia Latina de Noticias, que atuou no ano de 1942, e posteriormente

fundador do jornal 0 Mundo, publicado entre os anos de 1947 e 1957.

Falcao acredita que o que teria movido a agao de Geraldo Rocha na plausivel

intermediagao envolvendo o Diario de Noticias e empresarios alemaes seriam apenas

23 Ata da Assembleia Geral Extraordinaria , 05/07/1940, FL 36, Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb)
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interesses financeiros. "Ele (Geraldo Rocha) era um homem sem comprometimento

ideologico", afirma Falcao25.

No entanto, a despeito dos interesses financeiros terem falado mais alto nessa plausivel

negociapao, temos indicaSoes que Geraldo Rocha alimentava simpatias ideologicas pelo

nazismo, regime que ele via como uma experiencia politica modelo. Rocha, o qual podemos

considerar um intelectual de terceiro escalao na sustentapao ideologica do Estado Novo,

mostrava-se entusiasmado quando,

"Os jornais alemaes e italianos trazem documentos

impressionantes, revelando o treinamento da mocidade,

fortalecendo o corpo e disciplinando o espirito, constituindo as

gerapoes de amanha um todo homogeneo e coeso, sabendo mandar

e obedecer, e podendo resistir aos combates dos dias incertos,

reservados no futuro da humanidade" (Rocha, 1938, p.12 in....)

Geraldo Rocha era politicamente proximo a Getulio Vargas . Esteve presente no

Parlamento como deputado federal eleito pela Bahia nas legislaturas de 1921 a 1930 e de

1935 a 1937, tendo sido constituinte em 1934 . Por conta da sua aproximagao corn Vargas,

havia conseguido indicar Landulfo Alves, em 1938 , como interventor do governo do Estado.

Posteriormente , ele rompeu com o interventor pelo fato de nao ter conseguido nomear

afilhados politicos para cargos de destaque nas maquinas administrativas do Estado e da

Prefeitura de Salvador (Abreu, op., cit ., p.5088).

0 jornalista foi violentamente atacado pelo Partido Comunista na decada de 30. Em

1935 ele foi classificado pelo PCB como um empresario que traficava interesses utilizando

como moeda de troca sua influencia nos meios de comunicacao. Segundo o partido, a

imprensa do Brasil no ano de 1935 era "comprada e venal, dirigida por insaciaveis argentarios

e ladroes do estofo de Geraldo Rocha (...)" (Dutra, op., cit., p.21 1).

Ataques pessoais a Geraldo Rocha devem ser minimizados, posto que, por vezes, o

calor da discussao ideologica suscita acusapoes que podem ser infundadas ("ladroes").

Todavia, fica patente que a insatisfagao dos militantes comunistas quanto a atuapao da

24 A informagao foi nos passada durante entrevista concedida em 26/09/01.
25 Entrevista realizada em 26/09/01.
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imprensa nacional, com destaque para Geraldo Rocha, decorre da sua vulnerabilidade de ser

"comprada e venal".

A partir de agora, analisaremos como se deu a segunda fase editorial do Diario de

Noticias. 0 mundo estara em guerra, um conflito do qual Goebbles declarou que faria dentro

dele sua guerra particular, a batalha que transcenderia os campos e se daria, nao como menos

forga e poder de fogo, na midia.
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II0 Parte

A batalha no panel

No Diario de Noticias, o trabalho de informagao a opiniao publica sobre os objetivos

alemaes na guerra sofrera variagoes em relagao ao trabalho que fora realizado entre 1935 e

1938. Nesse periodo, alem de fazer propaganda nazista, o jornal fora utilizado para neutralizar

informagoes que se contrapusessem aos interesses alemaes. Durante os anos de 1940 e 1941

novos recursos graficos serao agregados a esses discursos, o que denotara um engajamento

maior do jornal para com a causa nazista

Aproveitando o espago dado pelas autoridades brasileiras a movimentagao de midia do

NSDAP, conforme citado no segundo capitulo, a Segunda Grande Guerra sera vista pelo

Diario de Noticias como a possibilidade de levar ao leitor uma especie de versao "correta" dos

acontecimentos. Nesta perspectiva, instrumentaliza-se o discurso das vantagens economicas

que o Brasil e particularmente a Bahia teriam corn a vitoria alema. A guerra se apresenta

como urn fabuloso nicho de negocios para os produtores locais de materias primas.

Do ponto de vista idcolbgico, agora nao e sb a Nova Alemanha que se apresenta aos

olhos do mundo. Tambem uma nova Europa esta nascendo sob o domino nazista, levando

aquele continente a nova ordem politica, traduzida na superagao das velhas classes dirigentes

locais, substituidas pela nova vanguarda politica representada pelas forgas do nazifascismo.

Para tanto, sera necessario um esforgo de explicagao no sentido de fazer ver aos leitores

"Como elles torcem a verdade" sobre os fatos, uma das colunas criadas para se contrapor a

informagao veiculada pelas agendas de noticias ligadas aos paises aliados. Outros espagos

tambem serao introduzidos no jornal para acompanhar o desenrolar do conflito sob o ponto de

vista alemao. Sobre a guerra sera uma coluna diaria, com noticias curtas, provenientes de

Berlim, que dara as ultimas informagoes sobre os acontecimentos na Alemanha e no front. A

conjuntura internacional, por sua vez, ganhara destaque no espago Em derredor dos

acontecimentos internacionaes, que reproduzia pronunciamentos de autoridades alemas. Essa

coluna, invariavelmente, ocupava urn quarto de pagina do jornal.

Nessa ambientagao, cabera ate a explicagao sobre os campos de batalha em forma de

histbrias em quadrinhos. Vamos contar a hisloria da guerra 6 o titulo dado a esses
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quadrinhos, publicados em forma de storie board Essas inovagoes graficas contemplarao

tambem urn reordenamento da disposigao das fotografias no jomal. As imagens ganharao

destaque, seja reportando cenas do cotidiano da vida na Alemanha, on mesmo as

representagoes de propaganda trabalhadas com Adolf Hitler. Fotografias do lider alemao,

publicadas em montagens graficas, apresentarao o ditador em contato pessoal com cidadaos

do seu pals, geralmente velhos, criangas e adolescentes.

Os ataques a UniAo Sovietica e A atuagao do Komitern, por sua vez, cessam enquanto o

Pacto Hitler-Stalin se mantinha. Nesse aspecto, merece ser ressaltada a mudanga de eixo do

discurso. 0 que outrora era visto como uma ameaga a humanidade, agora era entendido como

uma nagao parceira, que seguia uma politica externa equilibrada, diferente da Inglaterra,

Estados Unidos e Franca, paises tidos como belicistas, agressivos e provocadores.

0 jornal nao deixara de continuer publicando as ja citadas entrevistas com o Fuhrer. Os

discursos do lider nazista assim como de autoridades alemas, a exemplo do ministro

Goebbles, continuarao sendo reproduzidos nas paginas do vespertino baiano. Ja os

"colaboradores" alemaes, que infestaram o jornal no periodo de 1935 a 1939, se retiram de

cena.

Um fato, no entanto , deve ser ressaltado : as materias sobre a Alemanha figurarao com

mais intensidade , ganhando maior destaque nas capas do periodico . Manchetes

sensacionalistas e apologeticas em relagao ao Reich serao corriqueiras e a Agencia de

Noticias alema Transocean tera uma penetragao ainda maior, cujo material despachado

ocupara a quase totalidade das paginas do Diario de Noticias.

Conforme esclarece Teixeira (2001 in 0 Globo), oito funcionarios do Servigo de

Imprensa alemAo para a America do Sul , redatores e tradutores de espanhol e portugues, com

salarios que variavam entre 375 e 750 marcos , realizavam o trabalho de tradugao dos

despachos encaminhados pelas fontes de noticias alemas. A equipe traduzia tambem os

comunicados e programas da Radio Difusora de Berlim , que no Brasil operava com 14

emissoras locais que foram arrendadas pelo Terceiro Reich (0 Globo, 04/01/ 01 , edigao n°

24.615, p 03).

Da Radio Difusora de Berlim, o Diario de Noticias passara a publicar a transcrigao dos

pronunciamentos dos dirigentes alemaes, pratica que, como ja visto, vinha se dando desde a
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era Altamirando Requiao. No entanto, na era Balbino esses pronunciamentos serao publicados

com periodicidade definida, semanalmente, na coluna Em Derredor dos Acontecimentos

Internacionaes.

0 jornal, gradativamente, vai dando carater secundario ao tratamento dispensado aos

assuntos regionais e nacionais. Temas envolvendo a Bahia e o Brasil quase que desaparecem

do Diario de Noticias entre os anos de 1940 e 1941. 0 Diario de Noticias se transforma,

efetivamente, num panfleto de guerra.

0 inicio da guerra e a posigio do Brasil

Antes de adentrarmos na analise editorial do Diario de Noticias no periodo 1940 -1941,

faz-se necessario estabelecer sucinto comentado sobre o cenario nacional em relagao ao inicio

do conflito mundial.

Quando a guerra inicia a diplomacia brasileira mantem uma polltica de neutralidade,

posigao que tecnicamente se estendera ate 1942 (Hilton, op., cit., p.241). Em relagao a

Alemanha, o Itamarati buscava contornar e superar a crise politica que determinou a troca do

diplomata Karl Ritter, adido cultural da embaixada, por conta da sua atuagao na midia

nacional, fato anteriormente comentado.

Os norte-americanos, per sua vez, exerciam forte pressao para que o Brasil se

distanciasse da neutralidade. Durante encontro ocorrido em 08 de margo de 1939 entre o

Ministro das Relagoes Exteriores do Brasil, Osvaldo Aranha, e o presidente dos Estados

Unidos, Franklin Dellano Roosevelt, o mandatario norte-americano alertou o ministro

brasileiro sobre a influencia alema na America do Sul e particularmente no Brasil. Roosevelt

fora informado pelo Inteligence Service que o Governo e o Exercito brasileiros estavam sendo

monitorados por elementos germanicos (Silva, 1964b, p. 135-136).

Enquanto isso, o governo alemao apressava-se em contornar o mal entendido

diplomatico com o Brasil e restabelecer a normalidade das relagoes entre os dois paises. Em

30 de margo, Ernst Weizsacker, Secretario de Estado do Reich, telegrafou a von Levetzow

(Conselheiro da Embaixada alema no Brasil) autorizando-o a prosseguir neste sentido (Silva,

ibidem, b p.146).



111

Conforme Stanley Hilton (1977), a posigao de neutralidade do Brasil era estrategica

Para a Alemanha. Corn o avango da crise politica na Europa no final da decada de 30, os

analistas militares alemaes mantinham atengao em relagao a localizagao privilegiada da regiao

nordeste do pals (Hilton, ibidem, p.22). Sua projegao geografica no Atlantico Sul possibilitava

uma excelente ponta de langa para a Europa e as Americas. Assim como os portos brasileiros

poderiam servir de base Para a Marinha alema. 0 Brasil era vital as pretensoes militares do

Terceiro Reich.

0 assunto chegou a ser alvo de preocupagao do Exercito Brasileiro no ano de 1941.

Cidades como Natal, Recife, Maceio e Cabedelo (PB) cram vistas como plausiveis locais de

desembarques de tropas alemAs. 0 documento secreto intitulado Piano de Defesa do Exercito

do Nordeste26, um comunicado do Comando do 5° Exercito, sediado em Recife, enviado ao

Comando das Forgas Armadas, no Rio de Janeiro, alertava sobre a possibilidade de invasores

no pals, denominados de "inimigo extra-continental".

Segundo o documento, era possivel que os invasores atacassem Natal e Recife,

simultaneamente, e posteriormente rumassem para o interior conquistando as cidades de

Campina Grande (PB) e Garanhus (PE). 0 documento previa tambem a mobilizagao de todo o

quinto Exercito (Regiao Nordeste) no sentido de resistir aos esperados ataques alemaes. A

ameaga existiu, de fato. Ainda que nao tenha ocorrido nenhum desembarque, navies

brasileiros, como ja visto, foram afundados pelos submarines alemaes, um ano depois, na

costa do Nordeste.

Retomando, do ponto de vista politico, a despeito da crise diplomatica de 1938, os

alemaes consideraram o governo de Vargas um regime amigo ate 1942. 0 governo brasileiro

havia demonstrado, em diversas ocasioes, a vontade de trilhar uma politica externa mail

independente em relagao aos Estados Unidos. As tentativas de atrair capitais externos viam na

Alernanha uma grande possibilidade para esse intento. A crise de 1938 nao havia

comprometido o comercio bilateral corn o Brasil. Ao contrario. No mes de margo desse ano o

governo brasileiro encomendara a Fabrica Krupp urna grande quantidade de material belico

(Silva, op., cit., b, p.276).

26 Plano de Defesa da Regiao Nordeste /1941. Recife (PE). CPDOC /ucigm . 01/09/1941
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Os interesses em estreitar os lagos comerciais corn os alemaes nao ficavarn por ai. 0

governo brasileiro nutria grande esperanga que empresarios germanicos participassern da

construgao da Usina Siderurgica de Volta Redonda (Silva, ibidem., p.388). No inicio de 1938

a empresa alema Demag foi procurada pelo governo de Vargas para orgar a construgao da

usina. A Demag calculou a obra ern 20 milhoes de marcos. Esse dinheiro seria pago corn o

lucro das exportagoes de minerios, urn total estimado ern 15 milhoes de toneladas/ano. Alem

disso, a Demag ficaria encarregada de instalar as ferrovias necessarias para o escoamento da

produgao. A proposta nao foi adiante. 0 consorcio que a Demag projetara para o

empreendimento corn outras duas organizagoes patricias, a Krupp e a Stahlunion, foi desfeito.

0 governo alemao nAo demonstrou muito interesse em realizar a operagao (Falcao, op., cit., p.

143)

Internamente, todavia, as autoridades nacionais mostravam-se alertas com a atuagao da

espionagern alema no pals. A Abwehr (que significa defesa, resistencia), organismo de

investigagao do Departamento do Exterior do Alto Comando das Forgas Armadas da

Alemanha (Oberkomando der Wehrmacht), mantinha por aqui, desde 1935, o almirante

Wilhelm Canaris comandando a organizagao. Canaris era considerado urn ardente nacionalista

e anticomunista (Hilton, ibidem, p.17). Essa espionagern mantinha ramificagoes tambem na

Bahia. Corn a palavra Hilton:

0 emissario da Abwehr, Josef Staziazny, on "Lucas", enviou

urn subordinado a Salvador para operar a espionagern de navios

britanicos a partir desta capital. Tratava-se de Karl Megge. 0

contato ern Salvador era o empresario Werner Stark (...) Stark era

dono de uma firma em Salvador que representava fabricantes de

vdrios artigos, especialmente equipamentos de laboratbrio (...)

Stark tinha outra qualidade importante: era Parteigenosze, tendo-se

frliado ao Partido Nazista de Sao Paulo em 1935, e era defensor

ardente do Terceiro Reich (...) (Hilton, ibidem, p.141)

0 Governo Vargas, por sua vez, mantinha entre seus quadros grande numero de

simpatizantes do nazismo. As vesperas da Segunda Grande Guerra, a ala germanofila do

varguismo polarizava corn o grupo liderado por Osvaldo Aranha, pro Estados Unidos. Filinto

Muller, chefe de policia do Distrito Federal, era urn deles. Anticomunista feroz, Muller via na

vitoria das forgas nazifascistas da Europa uma trincheira na luta contra o bolchevismo.
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As expectativas alemas quanto a inclinagao do Brasil para o Terceiro Reich aumentaram

quando da divulgagao do discurso do presidente Vargas no dia da Marinha, em 11 de junho de

1940. 0 pronunciamento, feito a bordo do porta avioes Minas Gerais, no Rio de Janeiro, foi

um discurso enfatico, que chamou atengao da imprensa de todo o mundo. Vargas dava sinais

que a ala germanofila do seu governo estava ganhando a queda de brago com os setores mais

liberais. A valorizagao dos regimes fortes e coorporativistas foi a tonica da palavra do

presidente, que, dava a entender, justificativa a agao militar alema. Seguem trechos do texto

intitulado No limiar de uma nova era:

(...) Os povos vigorosos , aptos a vida, necessitam seguir o

rumo das suas aspiragoes, em vez de se deterern na contemplagao

do que se desmorona e tomba em ruina. E preciso, portanto,

compreender a nossa epoca (...) assistimos a exacerbagao dos

nacionalismos , as nagoes fortes impondo -se pela organizagao

baseada no sentimento da Patria e sustentando-se pela convicgao da

propria superioridade . Passou a epoca dos liberalismos

imprevidentes , das demagogias estereis, dos personalismos inuteis

e semeadores de desordens (...) (in Silva, ibidem , p. 211-212)

Um mes antes do pronunciamento de Vargas, Osvaldo Aranha dera declaragao

afirmando que 90% da populagao brasileira se posicionava ao lado dos aliados. Todavia, os

10% favoraveis a Alemanha se organizavam "cada vez melhor" (Silva, ibidem, p.209).

0 discurso de Vargas causou embaragos para a Diplomacia brasileira com os Estados

Unidos e as demais nagoes aliadas. A agenda de noticias norte-americana Associated Press

divulgara o documento para o mundo minutes apos o encerramento da solenidade. Jornais de

diversos paises entenderam que o presidente brasileiro praticamente declarara apoio as forgas

do Eixo, o que deixou as autoridade estadunidenses extremamente preocupadas. Nas palavras

do reporter John W. White, do The New York Times, este seria "o primeiro discurso

francamente fascista feito per um presidente sul-americano" (Silva, ibidem, p.215).

0 mal estar causado pelo discurso foi contornado no dia 13 de junho. 0 embaixador

brasileiro ern Washington, Carlos Martins, se encarregou de dar uma nova versao dos fates,

explicando para o governo norte-americano que aquelas palavras teriarn sido mal
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interpretadas por todos . Mais: Martins afirmava tambem que o Brasil estava coeso com os

demais paises das americas e nAo Ihes faltaria lealdade.

Entre os anos de 1940 e 1941 o Brasil efetivamente manteve-se neutro em relagao ao

conflito . Nesse periodo , a agao de midia alema no pals atuard com desenvoltura, sem

embaragos de ordem politica que pudessem inibir a propaganda perpetrada pelo 111° Reich

sobre a atuagao da Alemanha na guerra.
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A Segunda Guerra vista pelo Diario de Noticias

A entrada das tropas alemas na Polonia no mes de setembro de 1940 estremecera o

mundo. 0 turbilhao de noticias sobre a agressao nazista aquele pals nao cessa. Mas no Diario

de Noticias a Alemanha sera vista como uma nagao que apenas se defende ante as possiveis

investidas do exercito polones sobre seu territorio. Nos primeiros meses do ano de 1940 o

jornal se limita a publicar comentarios dos articulistas alemaes, que sempre buscavam

dissimular o teor da agressao belica germanica.

A partir do mes de abril a estrategia muda. Series de materias comegam a ser publicadas

no jornal sobre o conflito. Estas procuravam esclarecer sobre a "verdade" dos fatos quanto as

versoes que eram divulgados pela maior parte da imprensa internacional. A participagao da

agencia de noticias Transocean torna-se nao so frequente, mas tambem opinativa. As palavras

dessa empresa servem como um referencial para avaliar os fatos sobre a guerra, "diz a

Transocean" on a "Transocean desmente" passam a ser alguns dos cliches constantes nos

preambulos dos textos enviados pela agencia.

As reportagens , comunicados , artigos e series de materias despachadas pela Transocean

quase sempre terao conteudos de denuncias sobre "articulagoes sordidas" contra o Terceiro

Reich . Dossies envolvendo judeus , ingleses e franceses contra a Alemanha cram

invariavelmente publicados com titulos sensacionalistas no sentido de despertar o interesse

dos leitores , convocados diariamente pelo jornal a meditar e realizar, "com isengao", um

julgamento "sereno" sobre os fatos . Titulo publicado pelo jornal no mes de abril de 1940 e

sugestivo : "A T. 0. diz que um ` psychometro " nao seria agradavel aos alliados; verdades e

inverdades de propaganda de guerra ". De acordo com a Transocean,

Os orientadores da propaganda anglo-franceza ver-se-iam em

series embaragos, caso algudm se lernbrasse de applicar-lhes o

"psychometro", a firn de descobrir a veracidade das suas

allegagoes. Estas, todavia, sao de tal forma contradictorias que a

opiniao publica mundial nao necessita daquelle novo instrumento,

destinado a perscrutar a verdade, no fundo das almas, pois as

inverdades da propaganda alliada sobrenadam na superficie, sendo
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portanto , facilmente perceptiveis (...) (Diario de Noticias,

02/04/1940, edigao n°10.847, p. 3).

0 editor do Diario de Noticias, por sua vez, procurava justificar aos leitores os motivos

que levavarn o jornal a publicar os despachos da Transocean . Essas explicagoes tinham

sentido didatico , cornentando o problema que seria exposto numa tatica de "preparagao"

previa, opinativa , sobre o acontecimento narrado . Urn desses momentos ocorre quando da

divulgadao , corn enorme sensacionalismo , dos dossies do famoso "Livro Branco", supostos

docurnentos que estariarn em posse do exercito alemao revelando as pretensoes

"expansionistas e belicistas " da Polonia, o que estaria ameagando a integridade da nagao

germanica. Diziarn os editores do Diario de Noticias:

A sensagao causada pelo "Livro Branco" que e urn

depositorio dos documentos sobre a guerra, divulgados pelo

governo allernao , tern sido tarnanho que, como demonstragao do

nosso interesse em bern informar os leitores do "Mario de

Noticias", iniciamos, hoje , sua publicagao( ... ) (Diario de Noticias,

08/04/ 1940, edigao n°10.846, p.4).

0 jornal dispensa meia pagina ao texto , recheado de acusagoes contra poloneses,

ingleses e franceses , imbuidos que estavarn no sentido de agredir a Alernanha, que, nurna agao

proativa , fizera a guerra para defender-se, atacando a Polonia.

Outra dessas series a publicada corn o titulo A hist6ria verdadeira da guerra contra a

Polonia; 0 inicio das operacoes militares - Os comunicados do Alto Commando do Exercito

do Reich - Os objectivos polonezes de natureza anti-germanica. Novarnente o jornal

"prepara" o leitor sobre a importancia das materias enviadas pelo servigo da Transocean.

Desta vez, enaltecendo o papel da agencia no contexto do inicio da Segunda Grande Guerra.

A "Agencia Transocean" que, pela sobrieidade de seus

comentarios e pela abundancia do seu servigo informativo, se tern

feito acreditar corno urna das mais conceituadas e prestigiosas do

mudo , nos fez chegar, agora, urn servigo interessantissimo sobre a

"verdadeira historia da guerra contra a Polonia ", cuja publicagao

comegamos hoje . E o novo servigo constituido pelos comunicados
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do exercito alemao, dia a dia, nas tres semanas em que lutou contra

a Polonia, dominado-a por completa, e pelas "informagoes" de

outras fontes, tambem relatadas dia a dia. Do cotejo de uma e

outras, o leitor intelligente, que •ja sabe do desenrolar dos

acontecimentos, podera ajuizar quaes as que sao merecedoras de fe.

E tudo isso servira como documentos para a historia exacta e fiel da

grande guerra que esta ensaguentando a Europa (Diario de

Noticias, 08/04/1940, edigao n° 10.858, capa).

0 texto da materia, que e ilustrada com uma foto de Adolf Hitler projetando urn olhar

distante, limitava-se a explicar aos leitores as taticas de guerra inovadoras utilizadas pelo

Exercito alemao para invadir a Polonia. A guerra-relampago, a Blitzkrieg, fora comentada de

forma sensacionalista e a heroificagao das forgas armadas alemaes dara o tom do texto. 0

soldado germanico sera tratado como um homern destemido, urn heroi que buscava lavar a

honra do seu pals "tao violentamente injustigado pelo Tratado de Versalhes".

Esta encerrado o primeiro acto da guerra alema contra o

dictado de Versalhes. Ella (a guerra) revela o caracter da technica

militar, com os meios technicos desenvolvidos apos a guerra

mundial. Coube a ante da guerra allema (...) fazer surgir a guerra

relampago (...) Enche esse feito uma dessas paginas da chronica de

um povo, que inspirarao geragoes futuras (...) (Diario de Noticias,

08/04/1940, edigao n° 10.858, capa).

A guerra prossegue. A Alemanha ocupa a Franga, a Belgica e a Holanda e prepara-se

para subjugar o restante da Europa. Feito o pacto com Stalin, o inimigo agora e a Inglaterra,

unico Estado europeu ocidental que resiste ao imperialismo nazista. Esse panorama sera

refletido nos despachos da Transocean, que remete ao Diario de Noticias diversas materias e

artigos cujos objetivos eram julgar a posigao politica adotada pelo primeiro ministro ingles

Winston Churchill, que assumira o Gabinete ingles no final de maio de 1940.

A indignagao alema para com o novo chefe de Estado britanico residia no fato de que

Churchill estava impondo uma politica externs diferente do seu antecessor, Chamberlain.

Este, enquanto estivera a frente do gabinete, buscara uma politica de apaziguamento com a

Alemanha, que se daria mediante a participagao de Benito Mussolini.
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A Inglaterra e a Franca pagariam um preco alto por essa estrategia. Os dois paises

deveriam fazer concessoes de suas colonias no Mar Mediteraneo a Italia em troca da

neutralidade do Duce, que (aria gestao junto a Adolf Hitler no sentido de estabelecer urn

piano de paz para o continente (Forster, 1973, p.75). Da Inglaterra, Mussolini queria as ilhas

de Chipre e Malta, e da Franca o mandatario italiano exigia Nice, a Savoia, a Corsega e a

Tunisia. Queria tambem a internacionalizacao do Estreito de Gilbratar, alem de estabelecer

protetorados no Egito, Siria, Iraque e Sudao.

0 Gabinete de Churchill jogara uma pa de cal nessa negociacao. Empreendendo uma

politica externa mais dura para com a Italia e a Alemanha, o primeiro ministro britanico

agudiza o conflito e cre na possibilidade concreta de resistir e destruir as forcas alemas na

Europa. Churchill convocara a populacao inglesa para o grande sacriflcio, de "resistir ate o

ultimo cidadao". A apreensao do Terceiro Reich a notoria. A Alemanha inicia ampla

campanha junto a comunidade internacional no sentido de desqualificar e desacreditar o

governo ingles.

A politica do sr. Wilson Churchill perante o tribunal no historia, era o titulo do texto

despachado pela Transocean e publicado na capa do Diario de Noticias em 20 de julho de

1940. Criticando a posicAo do lider ingles, o material da agencia alema classificava a postura

de Churchill como uma "loucura politica".

Sua loucura politica parte do simples facto de que o sr.

Churchill, sem qualquer sentido de responsabilidade, toma sobre

seus hombros o risco de que Londres soffra o destino de Varsovia e

Rotterdam (...) Deve ser colhido corn risos esse grande esforco

desse coveiro do Imperio Britanico de formar em todas as partes do

mundo frentes contra a Aleemanha e a Italia (...) (Diario de

Noticias, 20/07/40, edicao n° 10940, capa).

As materias jogavam com o sadismo. 0 jornal de Antonio Balbino trabalhara o

material enviado pela Transocean aplicando titulos aos textos. Para se acostumar ao que vira,

por exemplo, era um desses titulos. A nota informava sobre um terremoto ocorrido na Escocia

na madrugada do dia 19 de julho de 1940. Ironizando o desespero da populacao escocesa ante

o sinistro, o jornal comenta, de forma ironica, o panico que tomou as pessoas na hora do
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terremoto, o qual, segundo o jornal, foi confundido com os "(...) effeitos de qualquer nova

arma secreta dos aleemaes " (Diario de Noticias , 20/07/40, edigao n° 10940 , capa).

No Diario de Noticias, O faro da Inglaterra sera o inicio da nova Europa; A Europa

continuara a ser a mac patria dos demais continentes, e esta Europa deve estar prestes a dar

a luz um novo mundo reorganisado, conforme o titulo e subtitulo dados a materia assinada

pelo dr. Karl Mergele, anunciado pelo jornal como membro do Reich e diretor e redator-chefe

do jornal germanico Berlim-Boersen-Zeitung. A materia de Mergele atacava a "incapacidade

da democracia liberal", que, Segundo ele, tinha na Inglaterra seu principal berco ideologico.

Conforme Mergele:

A Franca tornou -se victima da Democracia liberal, e este

mesmo systema sera o coveiro da Inglaterra . Pois a Democracia

liberal nao teve forcas para enfrentar os dois grandes problemas dos

nossos dias: o problema social , que ja antes da Guerra Mundial (a

primeira) se encontrava em estado maduro , e a creacao de uma

nova ordem na Europa depois da catastrophe da Guerra Mundial

(...) (Diario de Noticias , 16/09/40, edigao n° 10.989, p. 8).

Prise -se: o jovial nao so reproduzia o material alemao como tambem destacava os textos

enviados e publicados com titulos apologeticos . Faz-se necessario estabelecer uma sucinta

observacao acerca desse procedimento do "fazer jornalistico ". A titulacao de urna materia e

inerente ao editor , que arbitra , conforme o conteudo trabalhado no texto , o que deve ser

enunciado sobre o mesmo . On seja , a de inteira responsabilidade do editor como a materia

sera titulada.

A despeito da Transocean enviar as materias, o Diario de Noticias se encarregava de

"dourar" as mesmas . Em boa parte delas os titulos cram formados pelas frases dos lideres

alemaes, como o proprio Hitler . Titulos que chamavam atencao sobre as vitorias das forcas

alemaes no conflito serao um dos recursos largamente utilizados , reforcando sempre a opiniao

das liderangas germanicas acerca dessa perspectiva, a exemplo do texto que se segue:

Se Churchill recusar o ultimo appello allemao Hitler assegura

o anniquilamento do maior Imperio Mundial: a Inglaterra.

Allemanha , Italia e Russia encontram um denominador commum e
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se entendem perfeitamente ; Bem abastecida e melhor armada, a

Allemanha tem um destino : a Victoria; "Nao proponho Como

vencida e sim falo Como vencedor num derradeiro apelo ao senso

commum - o que , pelo menos , vales Como alivio a minha

consci@ncia" - diz Hitler (Diario de Noticias, 20/07/40, edigao n°

10.940, capa).

Os tftulo e subtitulo referem-se a materia enviada pela Transocean que comentava sobre

os ataques que a Real Forpa Aerea britdnica realizava sobre Berlim. As palavras de Hitler,

novamente ilustradas com sua foto em olhar distante, sao destacadas no Diario de Noticias e

publicadas em cabega de pagiria, na capa. Estas buscavarn reforgar a invencibilidade da

Alemanha no conflito, que "so lem um destino: a Victoria ". 0 enunciado da materia (tftulos e

subtitulos) pretendia explicar o fato com certa riqueza de detalhes nao muito comum na

pratica jornalistica, posto que essa explicagdo recai, quase sempre, no texto e nao nos tftulos.

Se chamava atengAo da informapao de forma enfatica.

A contrainformapao a politica international de imprensa da agencia inglesa Reuters e da

radio BBC de Londres sera outro flanco dessa luta midiatica. As palestras do Conselheiro

Ministerial do Reich, Hans Fritzsche, pronunciadas na Radio de Berlim e reproduzidas na

coluna Em Derredor dos Aconlecimentos Internacionaes, se constitufam em ataques as

informapoes divulgadas por esses organismos de imprensa sobre as batalhas aereas travadas

nos ceus da Inglaterra e Alemanha entre suas respectivas aviapoes militares.

A preocupacao da comunicapao alema residia na intensa atuagao que a BBC, ja a epoca

o maior parque radiofonico da Europa, comepava realizar em diversas partes do globo,

inclusive no Brasil. A primeira transmissao da radio para o pats em lingua portuguesa

aconteceu no dia 14 de marpo de 1938. A manchete do primeiro programa, apresentado pelo

jornalista Manuel Braune, o "Aimbere", era: "0 senhor Hitler entrou hoje a noile em Viena"

(www.bbcbrasil.com.br). A BBC comegara o que ficou registrado na sua historia Como a "era

de ouro" da emissora. 0 impacto da radio inglesa, que repercutia por todo o mundo os

pronunciamentos dos lideres britanicos, a exemplo do proprio Wilson Churchill, politico

dotado de oratoria invejavel, era constante motivo de atengdo por parte dos colaboradores

alemaes do Diario de Noticias.
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Segundo Hans Fritzsche, Churchill levara os povos da Inglaterra e Franca a guerra. Na

verdade, as mensagens do conselheiro embutiarn o discurso da impossibilidade de qualquer

povo do mundo resistir a Alemanha. A Polonia, Franca e Holanda eram "exemplos" que

deveriam servir para todos os povos que buscassem se contrapor a politica expansionista

nazista.

A intengao era o descredenciamento das informagoes dos 6rgaos noticiosos sediados

nos Estados Unidos e Inglaterra. De acordo com o conselheiro germanico, essas informagoes

erarn "viciadas e distorcidas". Ele apontava urn suposto controle da informagao por parte do

governo britanico, que, no seu entender, coibia a liberdade de imprensa manipulando a

atuagao dos correspondentes estrangeiros que se encontravam na Inglaterra. Essa iniciativa,

segundo Fritzsche, visava esconder os danos causados pelos bombardeios alemaes a

Inglaterra. Segue trecho de urn desses pronunciamentos, realizado em Berlim em 13 de agosto

de 1940 e publicado no Diario de Noticias dez dias depois.

"(...) Facto e que quase todos os correspondentes estrangeiros

se acham praticamente, amarrados em Londres, pois nao Ihes e

permitido viajar para os pontos em que a luta se desenrola. Hoje,

soubemos, novamente, que aos americanos se faria uma excepgao.

Mas a cousa ficou no annuncio, pois os americanos se encontram

em Londres (...) (Diario de Noticias, 23/08/40, edigao n°10.696, p.

2).

Outra estrategia da contrainformagao germanica verificada na paginas do Diario de

Noticias residia na confrontagao dos fatos divulgados pelas agencias ligadas aos paises

aliados. Na coluna Como elles Torcem a Verdade o material despachado por essas agencias

para outros 6rgaos de imprensa era confrontado com as "verdadeiras noticias" divulgadas pela

Transocean. A forma de confrontagao consistia em arrolar as informagoes das agencias dos

paises aliados e estabelecer um ponto critico sobre cada uma delas. Geralmente, os primeiros

paragrafos dessas colunas continham tons hilariantes, desdenhand6 do ponto de vista

adversario.

A guerra entrou numa nova phase, simultaneamente, a guerra

dos nervos causa sempre um numero crescente de victimas,

sobretudo entre os propagandistas britanicos, cujos dados
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numericos, a respeito das perdas allemas, celebram verdadeiras

orgias, e que descobrem coisas que apenas existem na sua propria

phantasia (...) (Diario de Noticias, 02/09/40, edigao no 10.977,

capa).

Na coluna Sobre a Guerra, as noticias a respeito do conflito eram alvo de comentarios

de jornalistas supostamente brasileiros. No entanto, o torn desses comentarios em nada diferia

dos enviados pela agencia Transocean, o que coloca em duvida a real proced6ncia desses

textos. Esses comentaristas poderiarn estar utilizando pseudonimos para assinar suas notas.

Bernardo So, J. Almeida e Alberto Silva eram os que figuravam com major frequencia. A

coluna nao so se encarrega de criticar a Inglaterra como tambem chamava atengao sobre o

problema judaico.

Acompanhando o estilo de texto da Transocean, a coluna Sobre a Guerra brincava corn

o leitor a respeito de problemas que envolviam mortes em massa. E o que se observa, por

exemplo, num comentario de Bernardo So, de titulo Entrando na onda, sobre a possibilidade

dos Estados Unidos entrarem na guerra para auxiliar a Inglaterra.

(...) Muito embora ninguem acredite que, nessa phase da

guerra e com o Japao irrequieto nos mares asiaticos, vao os Estados

Unidos "comprar barulho" e "pegar um rabo de foguete", fica-se

um tanto impressionado com essa idea dos amigos da Inglaterra, de

tomar-lhe o pulso e a tensao arterial a ver se esta na hora do balao

de oxygenio (...) (Diario de Noticias, 23/08/40, edigao n°10.696, p. 3).

Em outra coluna, o Semandrio de Guerra do Reich, eram detalhados os pormenores das

batalhas e as armas usadas nas mesmas. Os textos eram escritos por militares do exercito

alemao e destacavam os equipamentos utilizados nos combates. Num desses semanarios, o

general Waldemar conde von Stillfried, comentando as operagoes militares germanicas nos

mares Artico e Negro, destaca "os famosos `stukas', que constituem o pesadelo de seus

inimigos" (Diario de Noticias, 11/07/41, ed. no 11.238, p.03). A coluna, que sempre trazia

fotos das armas alemas, figurava todas as sextas-feiras no jornal.

"Ajuda" it humanidade
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Enquanto o mundo assistia o inicio da barbarie nazista, pavimentando a "solugao final"

com a implantagao de diversos campos de concentragao na Europa para o exterminio em

massa de judeus, ciganos, doentes mentais, deficientes fisicos, homossexuais e opositores

politicos, no Diario de Noticias o Terceiro Reich e o Estado que se preocupa com os destinos

da humanidade.

A Allemanha Ao Servigo Da Medicina; Si a existencia

humana hoje a mais digna de ser vivida do que antes, trabalho e

pesquizas allemas podem vangloriar-se de ter contribuido em

innumeras etapas para a construcgao dessa estrada gloriosa (Diario

de Noticias, 28/09/40, edigao. n° 11.000, p. 3).

0 texto citado 6, respectivamente, titulo e subtltulo de materia assinada por Wilhelm R.

Mann, cidadao apresentado pelo jornal como membro da diretoria da I G. Farbenindustrie A

G., Especialmente para o Diario de Noticias. A materia, que ocupa toda a terceira pagina do

vespertino, faz amplo comentario sobre o desenvolvimento da ciencia na Alemanha, pois os

"exitos alli alcancados sao os mais valiosos, visto se referirem directamente a vida do

homem, a sua saude, a sua capacidade de trabalho e a alegria de viver °.

Os progressos da medicina alema sao apresentados no Diario de Noticias enquanto no

pals teuto cientistas nazistas realizavam experiencias geneticas corn seres humanos com o

objetivo de desenvolver um "super- homem alemao". No inicio de 1941, 70 mil doentes

mentais foram assassinados pelo regime nazista (Kurtz, 2002, in www.intercom.org.br). A

reportagem integrava uma serie de materias no mesmo estilo: discutir os progressos

cientificos da Nova Alemanha. Esses textos eram publicados em intervalos de uma semana e,

na maioria das vezes, ocupavam uma pagina.

A vitdria alema a melhor para o Brasil

As possibilidades economicas alemas no Brasil cram significativas, conforme visto no

segundo capitulo e na primeira parte deste. Em guerra, a nagao germanica continuara

buscando exercer influencia nas relagoes comerciais com o governo de Vargas. 0 cacau, o

fumo, o algodao, diversos outros produtos agricolas, materias primas e a exploragao de

reservas minerais atraiam o interesse germanico. Stanley Hilton (1977) chama-nos atengao a

respeito da enorme comunidade alema existente no Brasil nesse periodo. E boa parte dela, de
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acordo com Hilton, era constituida por empresarios que exerciam grande influencia na

industria local.

Nesse contexto, o papel editorial exercido pelo Diario de Noticias sob o comando de

Balbino, no tocante aos aspectos economicos que estariam em jogo no conflito, diferira em

alguns pontos em rela9ao ao discurso trabalhado na fase Requiao. A partir de 1940, o

vespertino baiano destacara com mais veemencia as vantagens que o Brasil e a Bahia teriam

com uma possivel vitoria alema na Segunda Grande Guerra, entao recem iniciada.

E esse discurso sera explicito, ocupando, muitas vezes, chamadas de capa. Num

exercicio de "futurologia", os textos afirmavam o triunfo do Reich e as medidas economicas

que seriam tomadas em relagdo ao Brasil numa situapao posterior. A palavra das autoridades

financeiras e economicas da Alemanha dara peso a essas materias, cujos conteudos serao,

quase sempre,reprodugao de discursos dessas autoridades.

Menos de um ano apos iniciada a guerra, o Diario de Noticias estampa na capa da

edipao de 26 de julho de 1940 um sugestivo titulo: "Terminada a guerra a Allemanha

encetarci a grande campanha economica de permuta dos seus produtos industriaes por

materias primas - diz o ministro Funck; 0 cacau e o fumo da Bahia entram em larga escala

no programa de compensa46es do Reich ". Titulo e subtitulo nao deixam duvidas quanto a

intengao dessa comunicagao. Falam por si so. As palavras sao de Walter Funck, presidente do

Reichsbank e ministro da Econornia da Alemanha a epoca. A entrevista ocupa uma pagina. 0

ministro fala de uma "nova Europa" que se ergue sob a hegemonia alema. No que se refere as

possibilidades de incremento dos negocios com os paises da America do Sul, Funck foi

enfatico:

(..) o dr. Funck citou como exemplos varios productos, como

o petroleo, o cha, o cafe e o cacau, e afirmou que durante a guerra a

Allemanha melhorou consideravelmente a sua base de materias

primas e, depois de victoriosa, alcangara um potencial de

exportagao sem precedentes, especialmente com respeito ao carvao,

potassa, ferro, madeira, productos syntheticos e novos materiais

(...) (Diario de Noticias, 26/07/40, edipao n° 10.946, p 8).
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Ao longo de todo o processo de propaganda poli.tica do nazismo observado no Diario de

Noticias, pela primeira vez se estabelece no jornal urn discurso direto, o qual diz claramente o

porque do interesse da vitoria alema por parte do jornal. A materia nao deixa duvidas quanto a

intengao de "ganhar" o leitor para a causa. Interessante notar que a entrevista do ministro do

Reich e abrangente e pontua diversos assuntos da economia internacional face ao momento de

guerra que o mundo atravessava.

Registre-se tambem que no mesmo texto e desvelado, de forma clara e objetiva, o

embate entre os Estados Unidos e a Alemanha quanto a influencia economica de ambos na

America do Sul. Diz o ministro alemao: "Para poder commerciar com os estados sul-

americanos nay necessitamos da mediagao dos Estados Unidos".

Nessa mesma linha, o jornal der outro titulo sugestivo a materia da Transocean: "Um

triunfo allemdo seria mais proveitoso para a America Latina" (Diario de Noticias, 18/09/40,

edigao n°10.991, capa). 0 texto da agenda repercutia o posicionamento do jornal espanhol El

Mundo sobre os acontecimentos internacionais. A posigao editorial do jornal franquista ganha

destaque de titulo de capa no Diario de Noticias.

Corn o mesmo discurso , a materia de titulo e subtitulo A Allemanha como futuro

consumidor de cafe,- Resin saber se o Brasil conseguird caminhos e meios para aproveitar as

possibilidades, falava sobre o mercado alemao e as chances que se apresentavam aos

produtores locais face aos interesses germanicos.

(...) Paiz eminentemente productor de cafe, o Brasil toma

conhecimento desses factos corn especial interesse, pois

deprehende-se das inforrnagoes assim divulgadas que a Allemanha

tern a intengao de cultivar, no futuro proximo, com especial

carinho, o consurno do principal producto de exportagao do Brasil

(...) (Diario de Noticias, 17/09/40, edipao n°10.989, p. 8).

Essas materias , invariavelrnente , comentavam o bloqueio maritime, exercido pela

Inglaterra , o que impossibilitava a intensificagao do comercio germanico corn as Americas.

Assunto de suma importancia para os interesses alemaes, este, em diversos momentos, sera

tratado no Diario de Noticias sob o ponto de vista do proprio Fdhrer . Varios posicionamentos

do lider nazista erarn destacados em titulos no jornal , como segue o exernplo abaixo:
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"A guerra demonstrou que outras potencias nao podem

substituir a Allemanha nos mercados da America do Sul. Ambas as

partes esperarn corn interesse o dia em que podera ser reiniciado o

commercio normal" (Diario de Noticias, 05/08/40, edigao n°

10.953, p. 8).

Esta materia registra urn detalhe que julgamos nao poder passar despercebido. 0 texto e

ilustrado corn a foto do navio Parahyba, pertencente a Marinha Mercante brasileira. Na sua

legenda encontra-se o seguinte texto: "Um navio national, dos poucos que na phase actual

ainda frequenta o nosso porto ". Interessante notar que a frase e publicada em primeira

pessoa. 0 "nosso porto" indica nao urn porto localizado em territorio brasileiro, mas sim

alemao. A imagem do Parahyba e o texto que a compOem foram enviados pela Transocean. 0

discurso denota o nivel de penetracao editorial que a agencia exercia sobre o Diario de

Noticias. A materia deixa confusa, propositadamente on por "descuido" dos editores do

jornal, qual a nacionalidade do vespertino, se alema on brasileira.

Outro titulo emblematico foi publicado na capa do jornal urn mes depois : "Estamos

fartos de receber prescrigo"es da Inglaterra sobre se podemos tomar cafe ou nao; Agora

prefiro combater ate chegar a uma situagdo clara - Sensational discurso de Hitler". Urn

recurso grafico e utilizado para destacar a frase de Hitler , onde as duas primeiras palavras,

"Estamos fartos", tern seus caracteres aumentados significativamente , tomando toda a

extensao horizontal da cabepa da pagina . Aqui achamos necessario demonstrar a imagem

desse titulo . Segue abaixo:
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Diario de Noticias, 05/09/40, ed. n°10..980, capa

0 discurso do Fiihrer enviado pela Transocean atacava o bloqueio continentalingles, a

maponaria e o judaismo international . 0 texto e ilustrado com a fotografia de Hitler que traz a

seguinte legenda : "Adolph Hitler, supremo chefe da Allemanha , que teve, hontem,

opportunidade de pronunciar mais um discurso de repercussdo universal ". Segue trechos do

discurso:

(...) Para isso (a normalizapao do comercio entre a Alemanha

e as americas) deve-se acabar duma vez por todas com o abuso que

consiste em uma so nacao poder bloquear um continente inteiro (...)

agora prefiro combater ate chegar a uma situagao clara (...) A

situacao do national -socialismo e interpretada alhures pelas

concessoes sociaes e tao odiada pelo judaismo international e pela

maponaria, porque taes elementos estao convencidos que e preciso

acabar com o desenvolvimento salutar, a que nos propuzemos

(...)(Diario de Noticias , 05/09/40, edipao n°] 0. 980, capa).

Discursos do Fuhrer no Diario de Noticias nao eram algo inusitado, muito pelo

contrario ate frequentes. Todavia, com o desenrolar do conflito passaram a ser publicados

pronunciamentos mais contundentes do lider alemao, cujos trechos eram aproveitados pelo

jornal como titulos das materias de capas. A causa alemao vai gradativamente se deslocando
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para a primeira pagina e, como visto no exemplo anterior, a utilizagao da primeira pessoa

nesses titulos sera uma constante. 0 jornal efetivamente se engajara, destinando quase que

todo seu espago ao material despachado pela Transocean.

Nessa fase, quem tera participagao frequente comentando sobre a politica externa

germanica d o ex-embaixador Karl Ritter. Personagem central do mal estar diplomatico entre

o Brasil e seu pals no ano de 1938, o diplomata Ritter buscara dizer nos seus comentarios

como a nova Alemanha estava reorganizando o tabuleiro economico da Europa e do mundo.

No entanto, os artigos do diplomata nao tangenciavam o Brasil, resumiam-se a realidade

europeia.

Vale registrar que, assim como Ritter, outros funcionarios do segundo e terceiro

escaloes do Reich tambem tinham participagao nas paginas do Diario de Noticias, a exemplo

de Gustav Schlotterer, apresentado como "Director ministerial no Ministerio da Economia do

Reich ". Os textos desse funcionario nao diferirao em conteudo aos de Ritter. Ambos

comentavarn sobre a nova economia que se estabelecia no mundo com o sucesso alemAo na

guerra.

0 jogo das imagens

A preocupagao com a imagem era corrente na propaganda nazista. Nao sem razao que

Joseph Goebbles acreditava que uma boa imagem tinha poder de persuasao mais do que "mil

palavras". A fotografia, o cinema e as artes visuais em geral compunham os mais importantes

instrumentos de propaganda do Terceiro Reich (Domenach, op., cit., p.52).

Vamos contar a historia da Guerra eram quadrinhos que tinham como objetivo

informar didaticamente o leitor sobre o conflito, assim como entrete-lo. A segao era publicada

na capa do Diario de Noticias e relatava alguns detalhes sobre as diversas batalhas ocorridas

durante os anos de 1940 e 1941 envolvendo a Alemanha e a Inglaterra. Segue a gravura

abaixo como exemplo:
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Diario de Noticias , 27/09/40, edicao n° 10.999, capa

Este storie board busca conduzir o leitor ao palco dos acontecimentos da hatalha pela

posse do estreito de Narvik, no Atlantico Norte. Os desenhos expressam movimento ao relato

e, num exercicio de ficgao, tentam reproduzir, ate mesmo, expressoes de preocupagao do

primeiro ministro Wilson Churchill ante a derrota da Marinha Britanica nessa batalha.

Nessa "historinha", o navio Hunter, da Real Marinha Britanica, sofre pesado ataque dos

navios de guerra alemaes. Diz a legenda do nono quadrinho: "Avariados pelo fogo intenso

das unidades allemaes e, apezar disso, os barcos ingleses insistiram, teimosamente, numa

lucta, que importaria no inevitavel derrota que de facto se verif:cou" (Diario de Noticias,

27/09/40,edig5o n°10.999,capa).

Entretenimento e informagao articulam-se. Aqui novamente nos O paramps corn a

heroificagao do soldado e das forgas militares alemas, dessa vez langando mAo de recurso de

linguagem que enseja a emogao. Informa a legenda do quadrinho de numero oito:

"0 nummero de feridos sobe entao a consideravel somma.

No fragor da tormenta, provocada pela inopinada aggressao das

unidades inglesas , os marinheiros das unidades alemaes carregam

seus companheiros atingidos pelos estilhagos " (Diario de Noticias,

27/09/40, edigao n°10.999, capa).
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A fotografia de guerra publicada no Diario de Noticias era um outro recurso visual

voltado a "emocionar" o leitor com os fatos. Diferente das fotografias de Adolf Hitler

publicadas no jornal desde 1935, as novas imagens que passam a figurar no vespertino fugirao

a unica representacao da figura do estadista sempre em pose oficial. As novas representacoes

fixarao a figura do Fuhrer em situapoes diversas do seu dia-dia, transmitindo tambem

momentos da vida na Alemanha e do front da guerra.

As imagens objetivavam apresentar uma Alemanha vitoriosa, conduzida por um grande

lider, sorridente e amavel e que mantem contato direto com seu povo. As reunioes do

Reichstag mostrarao as lideranpas do partido nazista em posicoes uniformes, bragos direitos

levantados saudando o Fuhrer e tendo ao fundo seus estandartes e simbolos. Por outro lado, as

fotos denunciarao a "agressao" sofrida pelo povo germanico por parte dos ingleses, expondo

enterros de civis alemaes, inclusive crianpas, vitimados pelos ataques britanicos.

Parte dessas fotografias enviadas pela Transocean buscava projetar a figura carismatica

de Adolf Hitler. Assim ocorre, por exemplo, nas montagens de imagens publicadas numa das

capas do mes de setembro de 1940. 0 texto-legenda a uma ode a figura do lider alemao. Na

composigao de um grupo de fotos, o Fuhrer e passado como uma pessoa comum, que le um

livro distraidamente, que abrapa criangas e velhos e se desdobra em gargalhadas numa alegria

esfuziante. Segue o texto e em seguida a imagem:

HITLER NA INTIMIDADE - Difficilmente se ha de

encontrar na Historia um nome tao discutido. Uns o idolatram.

Outros o odeiam. Ninguem, no entanto, the negara as virtudes de

grande conductor de povos. Este homem tan poderoso, hoje, nao se

esquece, porem, de que e homem. E a gravura no-lo mostra em

flagrantes de alto interesse (Diario de Noticias, 02/09/40, ed. n°

10.977, caps)

A imagem que se segue complementa o texto:
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Diario de Noticias, 02/09/40, edirdo n° 10.977, capa

Em outros momentos a figura do lider alemao a publicada em perfil tendo ao fundo

liderancas menores do 111° Reich, a exemplo do marechal Hermann Goering, um dos seus

auxiliares diretos e homem de extrema confianca do Fi hrer. A imagem demonstrada na

pagina seguinte foi largamente utilizada pelo Diario de Noticias entre os anos de 1940 e 1941.

(a r`t), Allemoes Procurans Estabelct,:0

A P.Mz Ed[re Os Povos Du Eurap.1 I
P Seguranca Contra Os Oppressores
E . Justica Social Interna"A

r.4ur.M M.In.1..M4 r.ia u. MMr . 1Mn MM M/
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Conforme a leitura de Jorge Pedro Sousa (1998) sobre a "dramatizagao" da imagem na

imprensa escrita na decada de 30,

(...) Pelos finais dos anos trinta, a proliferagao de fotos,

maiores e mostrando mais acgao , emogao e detalhe (...), nao evitou,

contudo , que (...) parte dessas imagens fossem o que designamos

por pseudo fotografiasjornalisticas , isto 6, fotografias encenadas,

fabricadas especialmente para serem objecto de discurso

fotojornalistico , especialmente por politicos e seus promotores de

noticias (...) que alimentam o mito do heroi nas sociedades

modernas (Sousa, 1990, in www.bocc . ubi.pt).

A guerra narrada por intermedio de quadrinhos e as formas apologeticas de

representagao das fotografias, sempre dramatizadas, conduz-nos a avaliagao que o Diario de

Noticias atuou na perspectiva do fascismo cultural. Introduz-se esteticamente a barbarie num

meio de comunicagao de massa como instrumento de propaganda politica e, an, mesmo tempo,

utilizando esse recurso como possibilidade de entretenimento.

Buscava-se desvelar emogao na representagao dessas imagens. Conforme o critico de

cinema alemao Hans Feld (1996), a exibigao das imagens dos lideres nazistas em perfis, os

bragos estendidos saudando o lider e os close-ups dos rostos em devogao an, Fuehrer "atuavam

como uma forga programada" (Feld, 1996, in TV nacional, 0 Quarto Poder). Era a politica em

movimento. 0 discurso do poder, Conforme Foulcault, remete a possibilidade de induzir

prazer e formar saber (Foulcault, 1998, p.08).

1941 - 0 ano das erandes manchetes

A medida que a guerra avangava para seus desfechos mais dramaticos, o Diario de

Noticias vai conduzir a cobertura do conflito retomando o discurso de combate ao

bolchevismo, agora vinculado a perspectiva da destruigao fisica da Unido Sovietica. Do

mesmo modo que permanece em pauta o esmagamento do Reino Unido. Em ambas as frentes

de combate a Alemanha estara lutando contra o marxismo e o liberalismo ingle"s "decadente",

ideologias que serviam como pano de fundo a atuaga`o da "judiaria internacional".

0 discurso sobre a neutralidade do Brasil se dara paralelo a esses temas. 0 jornal

desenvolvera intensa campanha no sentido de explicar a politica externa do pals, que, Segundo
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o Diario e Noticias, nao se poria contraria a do Eixo. Nessa perspectiva, tanto os paises que

compunham esta alianga quanto o governo de Vargas tinham urn traro em comum: o combate

ao comunismo.

A "danga" diplomatica

A questao da neutralidade do Brasil merece sucinto comentario. A postura editorial do

Diario de Noticias, corno de resto a de outros jomais brasileiros que tambem faziam

propaganda nazista, refletia a influencia que a Alemanha exercia no Brasil ja em plena guerra.

0 subvencionamento de jomais por parte da embaixada alema havia despertado a

preocupagao dos diplomatas norte-americanos no pals, fato ja comentado no capitulo anterior.

Mas nao so a apao de midia. 0 assedio economico e o trabalho de espionagem alemaes

em solo brasileiro vinham preocupando as autoridades norte-americanas e inglesas. Para eles,

essa influencia era perigosa as pretensoes estrategicas dos Aliados. Nesse periodo, conforme

Hilton (1977), por conta das facilidades dispensadas aos interesses germanicos, o regime de

Vargas sera alvo de intenso monitoramento. Estava prevista ate mesmo uma intervengao

militar no pals caso o governo local se mantivesse na orbita de Berlim de forma mais

contundente:

Em Washington, durante urna epoca, houve discussoes de

alto nivel sobre a possibilidade (da influencia alema no Brasil ser

prejudicial aos aliados) (...) A Escola de Guerra do Exercito (Army

War College) completou urn estudo secreto que visava determinar

quantas tropas norte-americanas seriam necessarias Para suprimir

um levante nazi-fascista no Brasil, e dessas discussoes e estudos

surgiram os famosos pianos Rainbow, o primeiro dos quais

constituia-se no piano basico de defesa nacional dos EUA e incluia

o Nordeste do Brasil dentro do perimetro defensivo norte-

americano (Hilton, op., cit., p.242).

A despeito da apreensao dos lideres aliados e da pressao exercida pelo presidente dos

Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt , Getulio Vargas encontrava-se titubeante quanto

aos destinos da guerra e do Brasil no conflito . Ate meados de 1941 seu governo mantinha
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inalteradas as relagoes comerciais corn a Alemanha, buscando inclusive proteger os navios

mercantes daquele pals que se encontravarn ancorados nos portos brasileiros.

0 objetivo era assegurar o cumprimento dos contratos de compra e vendas de produtos

com a Alemanha. Vargas conduziu uma relagao extra-diplomatica corn as autoridades

germanicas. Ele excluira o ministro das Relagoes Exteriores, Osvaldo Aranha, do circuito, e

mantinha conversagoes paralelas com a Embaixada Alema (Cohen, op., cit., p.83).

A posigao politica de Vargas, de alguma forma, era contraria as decisoes tomadas pela

diplomacia brasileira um ano antes durante a Confer@ncia de Havana, iniciada em 21 de julho

de 1940. Os Estados Unidos ainda nao estavam em guerra com as forgas do Eixo, ainda que

instrutores e militares norte-americanos ja se encontrassem na Inglaterra auxiliando os

britanicos. Mas a pre-situagao de guerra entre o governo norte-americano e os paises

nazifascistas ja era uma realidade. A entrada dos Estados Unidos no conflito era so questao de

tempo, de pouco tempo.

Na reuniao de Havana, o Brasil fora signatario de urn documento no qual as nagoes do

continente fizeram um pacto de defesa mGtua:

qualquer tentativa por parte de um Estado nao-americano

contra a integridade ou inviolabilidade do territorio , soberania ou

independe"ncia politica de urn Estado sera considerada ato de

agressao contra todos os Estados que formaram a presente

declaragao (Silva, op., cit ., b, p.240)

A ata foi aprovada pelo governo brasileiro em 23 de setembro de 1940. No entanto,

como visto, na pratica essa sintonia corn os interesses norte-americanos ainda nab se afinara.

A atuagao do Diario de Noticias no ano de 1941 espelhara a indefinigao do governo de Vargas

quanto aos destinos do Brasil na guerra. A agao de midia alema continuara ocupando todos os

espagos disponiveis possiveis.

Nao so o Diario de Noticias. A cadeia de midia organizada pela propaganda do NSDAP

na America do Sul estara em pleno funcionamento. No Rio de Janeiro, os jornais Meio Dia e

o Diario Carioca terao atuagao similar a do jornal de Balbino. Realizarao ampla campanha de

guerra para o Terceiro Reich. Nao temos imagens do Segundo veiculo citado, no entanto,

segue foto de capa do jornal Meio Dia em edigao desse periodo:
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A guerra e a "paz"

Em 1941 a Segunda Grande Guerra ja apresentava sua face mais violenta. A Alemanha

ocupa boa parte da Europa e o Japao prepara-se para atacar a base none-americana de Pearl

Harbor, no Pacifico. Milhares de individuos se encontravam presos em dezenas de campos de

concentracao na Europa para serem exterminados e a carnificina estava presente em todas as

frentes do conflito.

Pela otica do Diario de Noticias, a Alemanha continuava lutando contra a opressao

inglesa. Segundo o jornal, o Terceiro Reich nao estava agredindo a Inglaterra e sim reagindo

contra "o poderio que (a Inglaterra) julga exercer no mundo, em proveito exclusivo de

traficancias e rapinagens irritantes e consuedutinarias que garantem aos onzenarios judeus e

plutocratas o empanturrio monetario" (Diario de Notfcias, 17/01/41, p.03).

Esta assertiva trata-se de um trecho de amplo comentario que fora publicado no jornal

na coluna Sobre a Guerra. Nessa mesma edipao, o impLrio britanico 6 violentamente atacado,

expondo, segundo os propagandistas nazistas, todas as arbitrariedades perpetradas pelos

ingleses nas suas colonias, como a India, a Palestina, o Chipre, Hong-Kong, Honduras, Malta,

Malaca, Gilbratar e Ceilao.
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Outras criticas sao desveladas an bloqueio continental que a Inglaterra exercia no

Atldntico. A medida havia imposto uma serie de obstaculos ao retomo da Alemanha do navio

mercante brasileiro Siqueira Campos. A embarcagao transportava o ultimo lote de

armamentos comprados pelo governo de Vargas, em 1938, a fabrica alema Krupp. 0 navio

ficara impedido de cruzar o Atlantico e foi necessaria forte gestao diplomatica para liberar a

mercadoria. Os ingleses desconfiavam de contrabando de armas e a diplomacia brasileira teve

que provar o contrario.

No entendimento do Diario de Noticias, se a Inglaterra era o Pais que dificultava o

convivio entre os povos, a Alemanha era a nagao que buscava firmar a Paz entre os paises.

Ainda que o mundo se mostrasse horrorizado corn a fiiria nazista na Europa, no jornal de

Antonio Balbino os nazistas "preocupavam-se" efetivamente com a questao "pacifista",

conforme titulo dado pelo jornal a publicagao do discurso de Hans Fritzsche, conselheiro do

Terceiro Reich:

"Os allemaes Procuram Estabelecer a Paz Entre os Povos da

Europa; A Seguranga Contra Os Opressores e a Justiga Social

Interna"; Essa e a resposta aos politicos inglezes, que fizeram com

que os povos da Europa, se armassem uns contra os outros" (Diario

de Noticias, 17/01/41, edigao n° 11.092, p.03).

0 texto, que ocupa urn quarto de pagina , e a reprodu9ao, na Integra , do discurso de

Fritzsche, no qual ele finaliza : "A Europa de hoje organiza e garante a sua paz sem o auxillo

do palpite inglez. E este e o verdadeiro sentido da revolufao europea ".

A comemoragao dos oito anos da posse do Fiiehrer na chancelaria alema nao passara

despercebida no jornal : "Ha Oito Annos, Na Data de Hoje, Adolf Hitler Subia Ao poder Na

Allemanha ". 0 titulo da edipao de 30/01/41 e completado com urn texto que se traduz numa

ode a figura do ditador alemao:

(...) na data de hoje subia ao poder na Allemanha o sr. Adolf

Hitler. Homem de origem humilde, soldado combatente nas

trincheiras da primeira grande guerra - o "fiiehrer" do Reich

chegou ao posto de chanceller por escolha de Hindenburgo (...) o

que foi sua obra, nestes oito annos, esta na memoria de todos. A
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Allemanha se transformou. Ressurgiu. E passou a set a maior

potencia militar do mundo. Hitler, hoje, e um nome de significagao

historica. (Diario de Noticias, 30/01/41, edigao n° 11.103, p.03).

Ainda que com um certo atraso (em 02/02/41), o Diario de Noticias nao deixa de

publicar tambem, na integra e na capa do jornal, a mensagem de final de ano (de 1940) de

Adolf Hitler. 0 discurso enviado pela Transocean ocupa metade da primeira pagina e e

ilustrado com a foto do chanceler. 0 titulo comunica: "A integra do Mensagem de Fim de

Anno Dirigida Pelo Fuehrer Allemuo aos seus soldados e ao povo" (Diario de Noticias,

02/02/41, edigao n° 11.106, capa).

0 discurso do mandatario alemao, uma manifestagao de votos de final de ano aos

soldados e ao povo do seu pals, ocupa metade da capa do Diario de Noticias e e publicado

dois meses depois de ocorrido. Recheado de ataques a Inglaterra, a Franga, a comunidade

judaica e ainda poupando a Uniao Sovietica, o pronunciamento esforgar-se para explicar as

origens do conflito que, Segundo ele, teve como causa a ambigao dos ingleses e franceses. Um

cliche que havia se tornado usual nas paginas do Diario de Noticias.

0 jornal editou o discurso destacando alguns dos seus trechos no corpo do texto , recurso

denominado na linguagem jornalistica como "olhinhos" ou "janelas". Forma de diagramagao

que busca chamar atengao do leitor para as ideias da fonte da materia que o editor julga mais

importantes de serem destacadas. Nesta edigao , Edgar Pitangueira , redator-chefe do jornal a

epoca, deu destaque as seguintes consideragoes de Hitler : "No anno de 1940 deram-se

decisoes corno jainais haviam Lido logar na historia dos povos , com tal extensao e tamanha

rapidez". 0 outro destaque foi: "Aos.fznancistas democralicos era indifferente que esia

guerra, sem motivo algum , podesse dictar a vida e a saude de milhoes de pessoas".

A presenga do ministro da propaganda alemao Joseph Goebbels nas paginas do Diario

de Noticias se deu corn mais frequencia a partir de 1935. Num primeiro momento combatendo

o comunismo e alertando contra o "perigo judaico", conforme visto na primeira parte dente

capitulo. Ao longo da cobertura da Segunda Guerra, o auxiliar de Hitler explicara no Diario

de Noticias a "creacao do primeiro estado social da Terra" (Diario de Noticias: 1941), que se

daria, conforme ele. com a vitoria alema:
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"(...) a plutocracia, para qua] a guerra nao e outra cousa sendo

a defesa dos privilegios da classe favorecida, que nao quer

compreender que o dominio do dinheiro passou definitivamente

(...)" (Diario de Noticias, 12/02/41, edigao n° 11.114, capa ).

Assim como Goebbles, Hans Fritzsche, o conselheiro do Terceiro Reich, continuava sua

agao de contra-propaganda a comunicagao dos aliados. Seus pronunciamentos na Radio de

Berlim eram transcritos no jornal, como indica o seguinte titulo: "Falar Pelo Radio; A

Propaganda Allenta jb estb sendo considerada pelos proprios inglezes conao precisa e fiel"

(Diario de Noticias, 14/02/41, edigao n° 11.116, p. 8). No rodape do titulo, o seguinte

comentario: "Palestra do notkvel conferencista or. Hans Fritzsche ". No texto, os mesmos

ataques a Inglaterra, a judiaria internacional etc.

0 destaque dado a guerra pelo Diario de Noticias no inicio de 1941 superou, ate mesmo,

a cobertura dos festejos do Carnaval desse ano na capital baiana. Na edigao da quarta-feira de

cinzas, de 26/02/41, nada se comentou sobre o evento, limitando-se apenas a uma sucinta

observagao sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, que ocupou menos que 1/8 de pagina.

A despeito da guerra, de alguma forma, ter ofuscado o brilho da festa nesse ano, essa

nao foi a postura dos demais orgaos de imprensa de Salvador, que cobriram e comentaram a

folia momesca da cidade. Tal fato nos confirma o distanciamento gradativo do veiculo em

relagao aos acontecimentos da sua localidade, uma postura que o jornal vinha assumindo

desde que o conflito eclodira. Na edigao dense dia, quase toda a capa do vespertino e tomada

por informes da agencia de noticias Transocean. A fotografia de Hitler fora publicada no meio

da parte de cima da capa, como sempre em destaque. Segue gravura na pagina seguinte:
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Diario de Noticias . 26/02/41

Como se ve , o Carnaval que o Diario de Noticias pretendia destacar nao era outro senao

a festa nazista pelo antmcio do Fuehrer em antecipar uma nova fase da guerra . 0 titulo

principal e apologetico: "Falando, do mesmo logar , de onde ha 21 annos Pela Primeira Vez,

Se Dirigiu Ao Povo Allemao; AdolfHitler annuncia a phase decisiva da guerra ". Apenas um

assunto toma toda a capa do jornal : a guerra . Vista, e claro , pelo ponto de visto alemao.

A materia, anunciada corn estardalhago pelo jornal de Antonio Balbino, versava sobre a

entrada em agao dos novos submarinos alemaes, cujas tripulagoes foram treinadas para

participar das batalhas nos mares. Merece destaque o fato de que o texto refere-se ao

pronunciarnento de lider ocorrido no dia anterior a edigao do jornal, 25/02, e publicado

poucas horas depois. Urn servigo de informagao bastante eficiente para o periodo. 0 texto da

Transoccan mantinha-se no mesmo nivel de estilo e conteudo, utilizando sempre citagoes do

proprio Hitler, como se pode observar na proxima pagina. Segue:
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Munich, 25 (T.O) - Hitler, discursando ontem , deu a conhecer

que a guerra maritima vai comegar agora , pois as tripulagoes dos

novos submarinos allemaes acabam de ser instruidas e ja podern

entrar em acgao (...) "As minhas esperangas repousam no exito de

um mundo melhor" (...) (Diario de Noticias, 26/02/41, edigao n°

11.125, capa).

Apologetica tambem foi a capa do Diario de Noticias quando da ocupagao da Grecia

pelo Exercito Aeemao. 0 pals ja se encontrava sob o julgo das forgas italianas, que se

mostravam incompetentes para assegurar a manutengao da ilha. 0 exercito de Hitler invadiu a

Grecia no dia cinco de abril. 0 general Kurt Student comandou o primeiro ataque

aerotransportado que se teve conhecimento na Historia, reunindo na ilha 500 avioes de

transporte, 70 planadores e uma consideravel forga de bombardeiros. 0 general neozelandes

Freyberg, comandante de uma tropa mista de 14 mil homens, entre ingleses, neozelandeses e

gregos, nao resistiu ao ataque, capitulando as forgas germanicas.

Comemorando o feito, o Diario de Noticias estampa sua edigao do dia 19 de abril de

1941: "A bandeira do Exercito alemao jd estk tremulando, vitoriosa, nos cismos do Olimpo;

0 avanyo das forcas allemas nos despenhadeiros gregos torna inevitavel a derrocada do

Grecia" (Diario de Noticias, 19/04/41, edigao. n° 11.169, capa).

A semelhanga da materia anterior, esta tambem ocupara a cabega da capa do jornal,

utilizando como destaque de ilustragao imagens do exercito alemao em desfile. 0 texto do

titulo da capa e as fotos utilizadas articulam-se. Na composigao, busca-se frisar e consolidar a

potencia das forgas militates alemas. Novamente bragos erguidos em saudagao ao lider e

homens enfileirados. Joga-se com a emogao, com a vibragao: "... a bandeira alema

tremulando nos cismos do Olimpo... ". No Diario de Noticias, a cobertura da guerra pelas

suas manchetes ganha narrativa novelesca. Segue imagem da capa do jornal na pagina

seguinte.
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Diario de Noticias . 19/04/41

E o texto da Transocean trabalha com linguagem de panfleto:

"Informa-se, de fonte competente, que os allemaes

expulsaram os ingleses de suas posicoes fortificadas, na Grecia

Septentrional (...) As tropas allemaes continuarao seu vitorioso

avanco, embora o inimigo se encontre nos picos dos desfiladeiros.

(Diario de Noticias, 19/04/41, edicao n° 11.169, capa).

Importante notar que a "materia" nao se refere as duas partes em guerra. A informarao

remete-se aos alemaes, e "seu vitorioso avanco", em contraponto com seus "inimigos". Note-

se tambem que, a semelhanca da capa anterior comentada, esta nao dispensa nenhuma noticia

sobre a praca de Salvador ou o Estado da Bahia, dando um minimo espaco a nota de

aniversario do presidente Getulio Vargas, a qual a ilustrada com a fotografia oficial do

mandatario da nacao.
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Com o desenrolar do conflito e a pavimentagao de uma alianga militar cada vez mais

concreta com o Japao por parte do Terceiro Reich, o jornal tera algumas participagoes de

comentaristas japoneses, que tecerao consideragdes sobre a guerra. Esses ocuparao a coluna

de nome A colaboragao estrangeira. 0 nome dado a esse espago nao pode passar

despercebido. A essa altura dos acontecimentos, ao que parece, o estrangeiro nao dizia mais

respeito a participagao alema no jornal, e sim a japonesa.

Um dos que figuraram nessa coluna foi o ministro do Exterior do Japao, Yosuke

Matsuoka. Urn dos artigos da autoridade japonesa e publicado na edigao do dia 19/04/41 com

o titulo A nova Ordenz no Mundo. 0 comentario de Matsuoka nao diferia do discurso lugar-

comurn apresentado pelo jornal: ataques a Inglaterra e aliados e as virtudes do Estado

nacional-socialista que estava revolucionado a Alemanha e revolucionaria o mundo. Vale

observar que a participagao dos comentaristas niponicos cram eventuais, aparecendo poucas

vexes no jornal.
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Defendendo o mundo contra o comunismo

Nao sem razao que a alianca estabelecida entre a Alemanha, a Italia e posteriormente o

Japao autointitulou-se de Pacto Anti-Komitern ainda na decada de 30. Barrar a expansAo

mundial do comunismo foi um objetivo politico das forgas nazifascistas no mundo e era

alimentando esse ideario que a direita mundial acenava com a possibilidade de fragmentar a

alianga que se opos contra a expansao nazista na Europa.

Em 22 de junho de 1941 a Alemanha invadia a Uniao Sovietica. A operagao Barbarossa

reuniu tres milhoes de soldados para destruir aquele pais e seu povo. 0 exercito alemao, tendo

a colaboracao de tropas fascistas da Hungria, ltalia, Franca e Ucrania, entre outras, chegou as

portas da cidade de Stalingrado, nab conseguindo transpor aquela cidade-trincheira para

acessar os campos de petroleo dos Urais. A Alemanha comecava a perder a guerra e se

concretizava a profecia feita pelo proprio Adolf Hitler alguns anos antes: "quando a URSS

entrar em marcha, o mundo reterb sua respiraga"o " (Broue, 1995, p.66).

0 inicio da marcha sobre o territorio sovietico assim foi descrita pelo Diario de Noticias

na edicao de 30/06/41: "Falou o Alto Comando Alemao: 4.107 avioes Perderam os russos em

7 dias; Vitoria contra as forcas bolchevistas definitivamente assegurada ". 0 titulo citado,

graficamente destacado em grandes fontes, encabega a capa desta edigao, totalmente tomada

por materias e informes da Transocean sobre a operacao de guerra alema. No mesmo espaco

grafico, duas janelas chamam a atengao do leitor sobre o ocorrido, sugerindo a posicao do

jornal, em primeira pessoa, sobre o fato:

Em legitima defesa, deante do grave e iminente perigo que

ameacava a fronteira de leste da Alemanha, os nossos exercitos, no

dia 22 de junho, as 3 horas da madrugada, iniciaram a ofensiva

contra o governo sovietico. (Diario de Noticias, 30/06/41, edigao n°

11.228, capa).

0 texto de abertura da materia, que teve como fonte o Alto Cornando Alemao, enceta o

discurso apologetico sobre a campanha do Terceiro Reich na URSS:

BERLIM, 29 (T.O.) - Conforme havia previamente

anunciado, o Alto Comando do Exexcito Alemao, em repetido
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comunicados especiais emitidos do Quartel General do Fuhrer, deu

conhecimento ao povo alemao da marcha das operag6es militates

desenvolvidas (...) contra o governo sovietico. Os comunicados

especiais tiveram a maior divulgagao pela imprensa e pelo radio e

foram acolhidos com manifestagoes de indescritivel entusiasmo em

face das espetaculares vitorias obtidas pelas armas da Alemanha

(...) (que) asseguram (..) a vitoria final contra as forgas bolchevistas

(...) (Diario de Noticias, 30/06/41, edigao n° 11.228, capa).

Novamente o use da primeira pessoa: "nossos exercitos". No pequeno editorial do

jornal, citado na pagina anterior e que abre uma serie de notas e materias na mesma edigao

sobre a reckm iniciada operagao Barbarossa, fica dificil de discernir o que seria a postura

editorial do Diario de Noticias on da agencia Transocean. Vale frisar que o use da primeira

pessoa estara presente em toda materia, que ocupa quase a totalidade da edigao desse dia.

0 mesmo discurso se da quando ocorre o cerco alemao a cidade de Odessa, na

Republica da Russia: "A maior cidade da Russia Meridional completamente cercada pelas

nossas tropas; Estara terminada, em breve, a luta em que nos empenhamos para arremessar

o inimigo ao mar ". 0 titulo abre a materia mais uma vez ocupando toda a capa do jornal, na

qual o exercito sovietico e, resumidamente, identificado como o "inimigo".

"Para manter a cidade a todo transe (...) o inimigo langou

urgentemente a luta (...) militares, marinheiros, operarios de

fabricas, chauffeurs e outros homens (...) ameagados pelos

revolveres dos comissarios judeus, os russos lutam ate morrer"

(Diario de Noticias, 25/08/41, edigao. n° 11.276, capa).

E o inimigo defendia-se, como visto, "sob a ameaga dos judeus". A guerra contra a

Uniao Sovietica se assume como uma trincheira international contra o comunismo,

retomando a triade discursiva onde o liberalismo, o judaismo, o marxismo e, de quebra, a

magonaria, seriam ideologias e instituigoes que se auto-cooperavam para destruir o mundo

civilizado. So que desta vez com o "auxilio" da Inglaterra, pais aliado dos sovieticos. Para o

Diario de Noticias:
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A plutocracia judengo-maconica tirou , enfim , a sua mascara

(...) O Judaismo combinou -se finalmente com o comunismo. Nao

podia baixar mais o despudor desse bando de aventureiros

internacionais . Hoje, o judeu ingles abraca-se ao comunista russo

(...) E o mundo cristao presencia , surpreso e horrorizado, a

Inglaterra, `paladina da democracia ' auxiliar fortemente (...) a

maior de todas as desgracas sociais: o comunismo russo (...)

Estremece de pavor a alma da humanidade crista (...)'° (Diario de

Noticias, 14/07/41 , edicao n° 11.240, p.3).

A conviccao de que a "Alemanha extinguirb o comunismo da Europa", se daria em

"Uma campanha de defeza contra uma expansdo perigosa ", conforme, respectivamente,

titulo e subtitulo dados a capa do jornal da edicao de 03/07/41. A materia que da sequencia

aos enunciados na verdade era um discurso transcrito do conselheiro do Hans. Abrindo 0

pronunciamento de Fritzche, o jomal tece o seguinte comentario:

A idea duma solidariedade europea esta si consolidando, em

virtude da cruzada contra o bolchevismo que tantos vestigios

sangrentos deixou na Alemanha, Italia, Hungria, Rumania, Franca e

Espanha (Diario de Noticias, 30/07/41, edicao. n° 11.231, p.03).

As palavras do conselheiro que se seguem ao comentario-editorial do vespertino

expunham o discurso "senso-comum" do Diario de Noticias quanto a natureza do conflito,

resumido na luta alema contra o complo da "plutocracia inglesa e o bolchevismo sovietico",

tendo como intermediarios os "elementosjudeus".

Alem das materias referentes as batalhas que se traduziam em vitorias alemas, o Diario

de Noticias nao deixara de continuar publicando os discursos de Adolf Hitler no calor dos

acontecimentos. Neles, o Fuehrer "explicava" a luta contra o bolchevismo, a qual, segundo

ele, se constituia numa mediada proativa ante a escalada sovietica na Europa e no resto do

mundo. Nesses discursos, o lider alemao alertava as nacoes sobre o perigo que a "hidra

comunista" representava. Para a publicacao desses pronunciamentos, o jornal reservava toda a

capa da edicao.
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No decorrer dos dois primeiros anos da Segunda Grande Guerra, a cobertura do Diario

de Noticias buscou cristalizar a imagem do lider alemao como o homem que transcendia a

figura do lider politico Para se constituir numa personalidade mitico-religiosa, assumindo o

compromisso, perante a humanidade, de debelar o "mal do comunismo". No editorial "0

Fuehrer e os povos latlnos", publicado na edigao do dia 15/07/41, o jornal de Balbino

deposita uma especie de esperanga messianica no lider nazista. 0 Diario de Noticias desvela

apoio irrestrito ao projeto militar de Adolf Hitler, utilizando como argumento a postura do

ditador portugues Salazar, que se declarara formalmente pro-Alemanha, uma posigao que

deveria ser seguida, segundo o vespertino, por todos os povos latinos.

(...) Enquanto a mocidade (alema) se arregimenta em corpos

expedicionarios, Para combater o bom combate contra os

bolchevistas , todos os coragoes se elevam a Deus, intercedendo

pelo exito das legioes libertarias , que Hitler conduz na linha

avangada de uma Civilizagao , ameagada pelo judaismo de Londres

e pela infamia de Moscou (...) Chegou a vez de Portugal, e nos,

brasileiros , nao podemos deixar de nos identificar aos destinos de

nossos irmaos de alem -mar (...) a alma luso-brasileira desconhece

fronteiras , na comunhao dos mesmos sentimentos e dos mesmos

ideais (...) Italia, Franca, Espanha e Portugal - marcos milenares e

fulgentes da formagao racica - se encontram ao lado da causa

germanica, hoje transformada em guerra santa da Humanidade, em

demanda angustiada de Deus (...) Hitler , em virtude de um desses

desconcertantes paradoxos historicos , extirpando , cerce o cancro

comunista (...) Os povos latinos, sem excegao, embora neutros os

que o sao, emprestam toda sinceridade ao apoio moral de suas

tradigoes a santa cruzada crista , dirigida, providencialmente, pelo

Fuehrer (...) a causa que o Reich defende nao e apenas uma causa

de direito e imediato interesse da comunidade humana, senao

tambem uma moderna reconquista da consciencia crista, abengoada

e dirigida por Deus ! (Diario de Noticias, 15/07/41, edigao n°

11.241, p. 3).
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Pelo entendimento do Diario de Noticias, as agoes "libertarias" de Adolf Hitler se

constituiam numa "santa cruzada crista", projetando-se como uma barreira de defesa dos

valores morais da sociedade ocidental. Nessa perspectiva, o "Problema Judaico" no jornal

continuara sendo pauta constante. Artigos de Azevedo Amaral chamarao atengao sobre a

presenga dos israelitas no pals e o que isto representava de ameaga a integridade da patria

brasileira.

0 alerta do pensador correspondia a politica antisemita em curso que o Estado Novo

perpetrava. Segundo Amaral, o Congresso lnternacional Judaico, que se realizava nesse

mesmo mes nos Estados Unidos e iniciava uma serie de denuncias sobre o holocausto nazista,

ja posto em pratica no periodo, tinha apenas a intengao de excitar a comunidade israelita da

America do Sul, fato que, para ele, se revestia em serias ameagas ao Brasil.

Nesta perspectiva, no sentido de legitimar seu discurso antisemita e de franco apoio as

investidas das forgas alemas, o Diario de Noticias nao cessara de frisar a ponte ideologica

existente entre as figuras de Adolf Hitler, Mussolini, Franco e o presidente Getr lio Vargas.

Na opiniao do jornal, a Alemanha nao era uma ameaga e sim um pals aliado na trincheira

antiliberal, antijudaica e antibolchevique, pois,

No Brasil, antes de tudo, precisamos compreender o sentido

da unidade politica, cultural e economica do Estado Novo. Os

alemaes possuem o seu Fuehrer; os italianos o seu Duce; os

espanhois, o Caudilho; e nos, brasileiros, o nosso grande

presidente. (Diario de Noticias, 01/12/41, edigao n° 11.360, pag 8).

A guinada do Diario de Noticias

0 texto acima foi uma das ultimas associagoes feitas pela jornal entre o regime de

Getulio Vargas e a ideologia nazifascista. A politica externa conduzida pelo governo

brasileiro sofrera alteragoes, colocando o pals em rota de colisao com os interesses alemaes e

dos demais paises do Eixo. Externamente, a pressao exercida pelo governo norte-americano

surtiu efeito, aproximando o Brasil da sua orbita de interesses. Ixernamente, crescia o

movimento anti-fascista. 0 quadro mudara.

"O mundo aguarda confiante nos aliados o dia em que sera"o justicados os promotores

desta guerra ". 0 titulo 6 da capa da edigao de 11 de julho de 1942. 0 Diario de Noticias ja
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nAo mais publicava despachos da agencia Transocean e a propaganda nazista desaparecera do

jornal. 0 inicio do processo de mudanga da postura editorial do periodico baiano acontece

apos o Japao atacar a base norte-americana de Pearl Harbor. Os Estados Unidos declaram

guerra ao imperio niponico e, no Brasil, o governo de Vargas acirra a perseguigao ao Partido

Nazista para, logo em seguida, romper relagoes diplomaticas com os paises do Eixo, o que

aconteceu em janeiro de 1942.0 titulo citado reflete esse momento.

Conforme Esther Cohen (1988), as medidas tomadas pelo governo brasileiro visavam

impedir qualquer manifestagao politica organizada, principalmente de elementos

comprometidos com atividades nipo-nazi-fascistas. Essas medidas foram conduzidas pela

Segao de Seguranga National do Ministerio da Justiga e dos Negocios Interiores. Ainda

assim, os govemos estaduais foram informados por esse orgao para conter quaisquer agoes

agressivas por parte de populares para com os suditos do Japao, Italia e Alemanha. 0

torpedeamento de navios brasileiros deixara a populagao indocil com esses grupos

estrangeiros residentes no Brasil.

0 corrido mobiliza a populagao de Salvador. Em 12 de margo de 1942 os comunistas

baianos organizam, Segundo Joao Falcdo, "o primeiro grito de guerra contra o nazismo no

Brasil". 0 povo baiano vai as ruas mostrar sua indignagao para com os agressores e populaces

depredam lojas e estabelecimentos pertencentes a cidadaos alemAes e italianos. Por ordem do

Ministerio da Justiga, o Clube Alemao de Salvador e a Casa D'Italia, onde funcionavam os

respectivos consulados, sao fechados, assim como o Colegio Alemao, um dos

estabelecimentos de ensino mais conceituados de Salvador (Sampaio, op., cit., pp. 86-95). A

partir dessas mobilizagoes, outras vieram a ocorrer na capital ate a entrada do Brasil na JP

Grande Guerra, o que ocorre em 1944 com o envio da Forga Expedicionaria Brasileira (FEB)

aos campos da Italia.

Nao havia mais espago politico no Brasil para agoes de midia do NSDAP. Internamente,

o governo de Getulio Vargas assistia a disputa politica entre Osvaldo Aranha e Filinto Muller,

acirrada a partir de margo de 1942. Muller e destituido do cargo de Chefe de Policia do

Distrito Federal, o que provoca reagoes energicas por parte da Embaixada alema, que trata o

Brasil como um "protetorado dos Estados Unidos" (Hilton, op., cit., p.293). Muller estava

protegendo espioes alemaes presos pela Delegacia de Ordem Politica e Social (DOPS).
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As agoes nazistas em solo brasileiro estavam sendo desbaratadas. A espionagem teuto

fora desmantelada com a desarticulagao da Abwehr, o servigo secreto germanico no pals, fato

que ocorre em de margo de 1942.

0 trabalho de imprensa tambem foi afetado. Ainda assim, com a impossibilidade de

atuagao dos funcionarios da embaixada, o NSDAP investira em jornalistas brasileiros para

continuar realizando o servigo. Urn deles era o cearense Geraldo Melo Mourao, que

trabalhava no jornal pro-nazista do Rio de Janeiro Gazeta de Noticias as comentado).

Mourao, militante integralista desde 1935, "mantinha intimas ligagcoes com representantes da

agenda de noticias alema Transocean" (Hilton, op., cit., p.298).

A iniciativa das autoridades alemas nao surtiu efeito. Os jornais diarios pro-nazistas

mudaram suas orientagoes editoriais. A partir de agosto de 1942, o Diario de Noticias passa a

trabalhar apenas com despachos da agencia inglesa Argos, desconfigurando totalmente o

discurso produzido ao longo dos ultimos sete anon. Nesse mesmo ano o jornal fora vendido ao

condominio dos Diarios Associados. 0 pals tambem iniciava seu processo de mudangas rumo

a democracia. Passara-se mais uma fase das trevas nas imprensas da Bahia e do Brasil.
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Consideracoes finals

0 entendimento do comportamento editorial de um veiculo de imprensa passa,

necessariamente, pela compreensao da sociedade na qual o mesmo esta inserido. Trata-se da

relagao do jornal com seu publico, o que enseja opiniao, aprovagao, desaprovagao,

composigao, oposigao, distanciamento ou aproximagao. Esta dinamica, de alguma forma,

elucida aspectos referentes as opgoes editoriais abragadas pelos orgaos de imprensa e seu

nivel de repercussao na opiniao ptiblica.

Como visto no inicio deste trabalho, o campo jornalistico reflete uma seara de tensoes,

disputas e negociagbes entre os diversos agentes que permeiam sua pratica. Nesta perspectiva,

buscaremos levantar algumas questoes referentes a trajetoria do Diario de Noticias no periodo

em estudo, posto que o jomal baiano fora uma referencia politica no Estado.

Aceitagao? Indignagao? Indiferenga? Qual teria sido o posicionamento da sociedade

baiana frente a atuagao do jornal Diario de Noticias durante os anos de 1935 e 1941? Surtiu

algum resultado a campanha pro-nazista desenvolvida pelo vespertino? As indagagoes nao

encontram respostas definitivas. No entanto, alguns aspectos relativos a cultura politica local

naquele momento historico merecem ser comentados no sentido de apontarmos elementos que

possam auxiliar esta analise.

0 Diario de Noticias atuou, no periodo em estudo, numa sociedade marcada pela

polarizagao. Autonomistas e juracisistas disputavam o espago politico regional. Os primeiros

nao se conformavam com a interrupgao do processo sucessorio que se dera antes da

Revolugao de 30, o qual elegera para governador do Estado Pedro Lago, que nao tomou

posse. 0 movimento dos tenentes interrompera o processo. Chegou a se pensar numa

resistencia confiando nos efetivos da Policia Militar e na forga dos coroneis das regioes da

Chapada Diamantina e do Sao Francisco (Tavares, 2001, p.382). 0 que nao ocorreu.

Ao contrario, tail liderangas, Como ja citado, formaram a base politica de sustentagao da

interventoria e posteriormente do governo de Juracy Magalhaes, garantindo-lhe a formagao de

expressivas bancadas majoritarias na Assembleia Constituinte de 1934 e na Constituigao

Baiana de 1935.
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Vale registrar que foi com o apoio de Juracy MagalhAes que o proprietario e editor-

chefe do Diario de Noticias, Altamirando Requiao, se elegeu deputado federal em 1934. 0

Diario de Noticias era um jornal ligado ao poderes local e nacional. 0 apoio a Getulio Vargas

se deu sob o comando de Requiao assim como com o ex-autonomista e deputado Constituinte

em 1934, Antonio Balbino, que ja havia se afinado com a politica varguista quando assumiu o

controle da empresa no final de 1939. Os dois momentos merecem ser discutidos em

separado, embora ambos se dialoguem e fornegam elementos a conclusao desta analise.

0 momento Requiao

0 apoio a revolugao de 30 e a interventoria de Magalhaes por parte de Requiao colocou

o Diario de Noticias em oposigao aos interesses da maioria das liderangas politicas regionais.

Opondo-se ao Movimento Autonomista , Requiao abrir\a urn flanco de luta com Ernesto

Simoes Filho e seu jornal A Tarde, um porta-voz da corrente e critico pertinaz de Juracy

Magalhaes . A frente oposicionista no Estado unia remanescentes do calmonismo e do

seabrismo assim como da ascendente corrente do mangabeirismo . Todas essas tendencias se

aglutinavarn na LegiAo de Agao Social e Politica (LASP), que no piano federal se posicionava

contra o govemo de Vargas.

Tal situagao sugere um plausfvel isolamento do vefculo em relagao a maioria dos

agrupamentos politicos locais no momento em que o jornal inicia a torrida campanha pro-

nazista e abria razoavel espago as noticias da Agao Integralista Brasileira, entidade que

arregimentava contingentes no meio universitario soteropolitano, particularmente na

Faculdade de Direito. Talvez of se registrasse uma primeira contradigao politico-editorial do

vespertino, ja que Juracy MagalhAes se postou como um algoz da AIB na Bahia.

0 Integralismo , a nivel regional , de acordo com Rubern Nogueira, se mantinha

equidistante das disputas politicas locais, nao se envolvendo com o juracisismo nem com o

autonomismo (Nogueira, op., cit ., p. 113). 0 autor sustenta que o que levara Juracy

Magalhaes a perseguir a AIB no Estado fora o fato da agremiagao ter conseguido grande

penetragao no interior da Bahia. A organizagao , assim como o interventor , procurou se

aproximar dos coroneis rurais a fim de ampliar suas bases politicas (Tavares, op ., cit., p.393).

A AIB cresce no interior . Segundo Nogueira, esta teria lido a razao da discordia com esta

agremiagao politica por parte de Juracy Magalhaes.
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A posigao do Diario de Noticias, por sua vez, refletia a tensao existente entre sua

postura editorial, pro Juracy, e sua aproximagao com o Integralismo. Concomitante a esta

situaga"o o jornal se esmerava ern noticiar propagandisticamente o regime do Terceiro Reich.

Nas suas paginas, tanto se falava de Magalhaes, quanto de Hitler assim como do Integralismo.

Esse nivel de tensao certamente refletia o imaginario politico da conservadora elite

politica baiana daquele periodo, que tinha na aguda e incisiva campanha anticomunista

movida pelo jornal urn ponto aglutinador que, de alguma forma, dissimulava essas

contradigoes. Por outro lado, a atuagao da ANL no Estado era pifia, caracterizada por Tavares

(2001) como um "fantasma". De acordo com o autor, os aliancistas nao chegaram ao numero

de 90 no periodo de dois meses ern que a entidade atuou na Bahia, enquanto o integralismo

naquele momento ganhava numerosos adeptos locais.

0 "Caso dos Perdo"es", outro fato envolvendo o Diario de Noticias no periodo Requiao,

merece ser destacado. A briga entre o jornalista e o arcebispo Primaz do Brasil, Dom Augusto

Alvaro da Silva (1879-1968) ganhou dimensao national. 0 religioso pernambucano havia

tornado posse na Arquidiocese de Salvador em 21 de maio de 1925. Posteriormente, viera a

ser o primeiro cardeal do Brasil na decada de 50.

Homem extremamente influente na esfera politica local, Dom Augusto, assim como

RequiAo, apoiou o movimento de 1930. Quando os batalhoes revolucionarios adentrarn

Salvador no dia 25 de outubro, os tenentes que os lideravam, Juracy Magalhaes, Joaquim

Monteiro e Hanequim Dantas, trataram de comunicar as diretrizes do novo governo a Dom

Augusto, fato ocorrido nesse mesmo dia (Tavares, op., cit., p.385).

0 religioso nao so mantinha seu poder politico na sociedade baiana como tratava de

afirma-lo perante os vitoriosos que chegavam ao Estado. A posigao de Dom Augusto refletia a

da Igreja Catolica do Brasil, que via na Republica de 30 a oportunidade de recompor o

prestigio perdido ao longo de toda a Republica Velha, de orientagao laica.

0 "Caso dos Perdoes" colocou os dois personagens ern rota de colisao. No dia 07 de

abril de 1936 um incidente envolveu Dom Augusto Alvaro da Silva e a freira Maria Jose de

Sena, regente do Recolhimento do Senhor Bom Jesus dos Perdo"es e diretora do Educandario

do Sagrado Coragao de Jesus, entidades seculares mas subordinadas a Arquidiocese do

Salvador, ambas situadas no bairro do Santo Antonio. A primeira entidade abrigava mogas e



153

senhoras viuvas da sociedade baiana e a segunda se equiparava an status de col6gio normal

(formagao de professores).

De acordo corn informagoes de pesquisadores que se debrugam sobre o assunto2r, a

freira se indispos corn o arcebispo pelo fato de nao ter acatado as determinagoes da

Arquidiocese, que exigiu que a irma Maria Jose transferisse os cargos a outra religiosa.

Segundo consta, Dom Augusto teria agredido28 a freira per conta da sua posigao reticente. 0

fato motivou a reagao da sociedade quanto a plausivel atitude do arcebispo. 0 incidente

resultou num processo envolvendo Dom Augusto e Altamirando Requiao cerrou fileiras entre

aqueles que se levantaram contra o religiose, movendo forte campanha desfavoravel ao

arcebispo nas paginas do Diario de Noticias.

Dom Augusto enfrentou a agao judicial tendo como advogado de defesa Medeiros Neto.

No decorrer dos acontecimentos, ele ameagou de excomunhao a lodes que se postaram contra

sua pessoa, inclusive Altamirando Requiao, fato que, em relagao ao jornalista, nao chegou a

se efetivar.

A postura do Diario de Noticias no "Caro dos Perdoes", a medida que marca a posigao

do jornal quanto ao suposto ato de arbitrio, por outro lado abria urn outro flanco de desgaste,

desta vez corn o principal litter religioso do Estado. A lideranga de Dom Augusto era

inconteste e se traduzia em enorme prestigio politico nao s6 junto as classes dirigentes da

Bahia, mas tamb6m em relagao a alta copula da Igreja Cat6lica Apost6lica Romana. 0

arcebispo Primaz do Brasil era homem de confianga do Papa Pio XII.

Tais fatos indicam que Requiao era um jornalista polemico, que nao se curvava a alguns

"consensos" do meio politico baiano, nao temendo inclusive autoridades do Porte do

arcebispo Dom Auguste, a quern, que se saiba, poucos tiveram a audacia de enfrentar no

Estado.

Requiao usou seu jornal para realizar campanhas e fazer politica para causas que,

julgamos, ele simpatizasse, como registrado ao longo deste trabalho. Um jornalista que atuava

numa imprensa engajada no modelo capitalista, a frente de urn jornal moderno, mas que nao

se mostrava distance da posigao de "homem de letras", escritor, pensador e editorialista

2] A mestranda em Hist6ria Social pela UFBA, Solange Dias de Santana, esta escrevendo dissertacao sobre a
trajet6ria de Dom Augusto Alvaro da Silva a frente da Arquidiocese do Salvador.
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preponderantemente opinativo. 0 jornalista reproduziu tragos no Diario de Noticias da

chamada imprensa literaria.

0 momento Balbino

A passagern de Balbino a frente do Diario de Noticias foi "meteorica". 0 curto periodo

(1939-1942) no comando do jornal induz a algumas observagoes pertinentes quanto ao

proposito da sua presenga. A propria operag5o de aquisigdo do veiculo e norteada por algumas

particularidades. Como ja registrado, Walfrido Morais (2003) e Consuelo Novais (2001) dao

conta da interferencia do coronel Franklin Lins de Albuquerque nesta operacao. Este teria

financiado a compra do veiculo para Balbino que, de acordo com Walfrido Morais, nao teria

recursos financeiros pars bancar a operagdo. "Era um pobretao", afirma Walfrido Morais,

referindo-se as condicoes economicas de Balbino naquele periodo.

Franklin Lins de Albuquerque, o "coronel" da cidade de Pilao Arcado e avalista de

Balbino, era o proprietario do jornal 0 Impartial, que nos idos de 1935 postara-se como

porta-voz do Integralismo no Estado (Sampaio, op., cit., p. 107). E Lins de Albuquerque, vale

registrar, se dizia pro-nazista por uma questao "angular29" (Morais:2003) (Nogueira:2003).

Outra interferencia se registra no Diario de Noticias nesse momento. A plausivel

intetmedia9ao de Geraldo Rocha estabelecendo a ponte entre o jornal e os interesses alemaes

(Falcao: 2001) denota que a operagao de venda do veiculo talvez tenha sido arquitetada fora

das fronteiras do Estado, na Capital Federal a epoca, no Rio de Janeiro.

A influencia exercida por Geraldo Rocha no governo federal foi responsavel pela

indicapao de Landulfo Alves a interventoria da Bahia em 1938 (Abreu, 2001, p..5088). Rocha

tinha acumulado capital politico suficiente. Havia lido deputado federal pela Bahia nas

legislaturas de 1921 a 1930 e de 1935 a 1937, alem de constituinte em 1934. Dono de jornais

conceituados no Rio de Janeiro, usava a imprensa como capital politico para catapultar seus

projetos pessoais.

28 Existem controvdrsias sobre este fato.
y Segundo o Michaelis, Moderno Dicionario da Lingua Portuguesa, angular signitica, tamb8m, "o que faz a
forca de um instituicao". Michaelis: Moderno Dicionario da Lingua Portuguesa. Melhoramentos, Sao Paulo:
1998.
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Retomando a questao da negociagao de venda do Diario de Noticias a Balbino, esta

envolveu uma das maiores liderangas do coronelato do interior da Bahia, Franklin Lins de

Albuquerque, o empresario e jornalista Geraldo Rocha, e, e presumivel, os agentes alemaes

interessados em dar continuidade no veiculo a propaganda politica do Terceiro Reich, desta

vez de forma mais consistente. Esta e uma suposigao.

E nesse momento que Consuelo Novais aponta o incremento da tiragem do Diario de

Noticias, ainda que nab indique ntimeros relativos a esse fato (2001: p.1848). Esta situagao

sugere que o apoio dos capitais alemaes no jomal resultou numa maior circulagao do veiculo,

ampliando seu publico leitor. No nosso entendimento, a ampliagao do numero de leitores foi

resultado da boa qualidade que o produto adquiriu nesse periodo, modernizando-se do ponto

de vista grafico (fato ja comentado no capitulo anterior).

Em suma, a passagem de Balbino a frente do Diario de Noticias foi marcada pela

composigao politica corn as classes dirigentes locais e nacionais. De ex-deputado autonomista

eleito em 1934, Antonio Balbino se transformou num feel escudeiro do regime de Vargas ao

tempo que seu jornal empreendeu veemente campanha politica para a Alemanha Nazista, ja

em guerra.

Conclusao

Entre um momento e outro existe o fio condutor da disposigao do jornal em defender e

propagandear o regime nazista e se colocar na defesa do regime de Vargas. Esta foi a

principal caracteristica editorial do jornal ao longo dos sete anos em estudo. A despeito das

suas posigoes e contradigoes politicas a nivel regional, durante os anos de 1940 e 1941 as

questoes relativas a Bahia ficaram numa especie de segundo piano, ao contrario do que fora

registrado durante o periodo Requiao.

A passagem do primeiro ao segundo momento 8 permeada pelo aumento da circularao

do vespertino, o que indica um maior esforgo por parte dos proprietarios em atingir o publico

local. Claro. 0 jornal fora instrumentalizado para propagandear de forma mais eficiente.

Todavia, ao que nos parece, o publico soteropolitano nab teria absorvido de forma passiva e

descompromissada o posicionamento do Diario de Noticias.

Ainda que as elites intelectuais e politicas de Salvador fossem preponderantemente

conservadoras , a situagao nacional , de alguma forma , alterou o quadro local no que tange ao
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posicionamento em relagao a guerra. As investidas das forgas alemas em aguas brasileiras,

excitou e revoltou a populagao. 0 Brasil fora agredido e o episodio da guerra, que conforme

Consuelo Novais, "de inicio nao havia chamado a atengao da populagao de Salvador", ganha

dimensao no Estado, principalmente na capital, onde ocorrem as primeiras manifestagoes no

pals de setores organizados contra as potencias agressoras do Eixo.

A declaragao de guerra a Alemanha, Italia e Japao deu a visibilidade necessaria a

insatisfagao da populagao de Salvador quanto ao posicionamento do Diario de Noticias. A

populagao protestou de forma veemente, chegando as vias de ameagar empastelar o jornal de

Balbino. Certamente tinhamos ai a explosao de urn descontentamento impossivel de ocorrer

nos anos anteriores da ditadura do Estado Novo. A despeito da populagao soteropolitana nao

ter se interessado pelos fatos da guerra no seu inicio, esta tinha consciencia do que se

processara no Diario de Noticias nos bltimos anos.

Segundo Consuelo Novais, e nesse momento que "a situagao do jornal torna-se

insustentavel". De acordo com a autora, Balbino entrega o periodico ao seu avalista, Franklin

Lins de Albuquerque, que passa a imprimi-lo na grafica do Imparcial ate o orgao ser

adquirido pelo Condominio dos Diarios Associados.

A "insustentabilidade" do jornal resultou na retirada de Balbino do cenario da imprensa

baiana. Um politico que passa menos de tres anos a frente de um orgao de imprensa, nas

circunstancias verificadas, e por conta de protestos da populagao resolve entregar "sua"

empresa ao avalista/financiador que o ajudara a adquirir e um episodio no minimo intrigante.

E este nos obriga a raciocinar sob o ponto de vista de que a perman@ncia de Balbino a frente

do Diario de Noticias na verdade e a ponta de um iceberg muito maior. Interesses comerciais,

de alemaes e brasileiros, atuaram como agentes capazes de nortear a politica editorial do

veiculo num momento de trevas da historia da humanidade, colocando-o a servigo dos mais

obscuros intentos.
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