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RESUMO
Esta pesquisa busca analisar o discurso do jornal Der Kompass em relação ao
regime nazista alemão e ao Partido Nazista em Curitiba, durante o período que se
estende de 1933 a 1938. O jornal, hoje findado, era escrito em língua alemã com
caracteres góticos e se destinava principalmente à colônia alemã católica de
Curitiba. Julgado frequentemente como um jornal que se opunha ao nazismo, ele
teve seu funcionamento submetido às leis nacionalistas do governo Vargas.
Utilizamo-nos de conceitos como identidade e imaginário para sustentar nosso
referencial teórico; e buscamos na narratologia e na análise do discurso de Foucault
a metodologia necessária para dar forma à pesquisa.
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“Escrever a história política e cultural das regiões de colonização
alemã, na perspectiva globalizante que proponho, não é fácil.
Primeiro, é difícil agradar aos leitores, pois a história assim escrita é
uma história desmistificada e os leitores em geral esperam relatos
sobre costumes exóticos e - para as décadas de trinta e quarenta por revelações fantásticas sobre práticas macabras, depósitos de
armas com a suástica, espionagem e sabotagem, reuniões
misteriosas, túneis secretos e coisas do gênero. Quando se reduz
isso às suas verdadeiras dimensões em geral há frustração.”
*

René Gertz

*

GERTZ, 1991. p. 12

1. INTRODUÇÃO
Nos últimos 60 anos, é provável que o Nacional Socialismo tenha sido o
assunto sobre o qual mais se escreveu no âmbito historiográfico. Por este motivo,
criaram-se formas de pensar este “fenômeno”, que legitimam fontes, interpretações
teóricas e meios de problematizá-lo (MORAES, 1996).
Pensando nisso, é necessário ressaltar a dimensão mundial que esse
fenômeno político alcançou. O historiador Alcir Lenharo propõe que,
“Para uma abordagem histórica do fenômeno nazista, faz-se
primordial desvendá-lo não como uma obra de meia dúzia de
endemoniados; é preciso alcançar a dimensão social de uma
experiência originária de sérios embates, fruto da crise por que
passava o mundo capitalista. (1994, p.11)

Nesse sentido, buscamos no controle psicológico das massas a principal novidade
trazida pelo nazismo. Aliando a propaganda com a luta política, as singularidades do
regime

só

tornaram-se

possíveis

devido

ao

ajuntamento

de

crises

que

atormentavam a Europa, e, mais especificamente, a Alemanha.
Como um regime antidemocrático, o nazismo tinha na guerra, o ápice de seu
desenvolvimento, momento pelo qual não poderia deixar de passar. Assim, foi com a
guerra que o regime alcançou o seu declínio e levou a crer “que nunca o ser humano
descera tão baixo, nem aviltara tão gravemente sua própria condição de
humanidade” (LENHARO, 1994, p.7)
Julgamos que a questão da oposição a este regime, porém, não recebeu igual
atenção em estudos historiográficos. Motivados pela curiosidade de saber mais
sobre essa lacuna, nos deparamos com o jornal Der Kompass (A Bússola),
caracterizado como “de oposição ao movimento nazista” por alguns autores.1 Este
jornal, já utilizado como fonte em vários trabalhos da área da Educação 2, foi pouco
(ou quase nada) utilizado por historiadores e tem muito a contribuir para as
discussões dentro da área historiográfica.

1

Como ATHAIDES, 2012, p.134
Como RENK, Valquíria. Aprendi falar português na escola! O processo de nacionalização das
escolas étnicas polonesas e ucranianas no Paraná. [Tese]. UFPR, Programa de Pós-Graduação em
Educação, 2009. e SCHIMMELPFENG, Regina. A estrada do poente - escola alemã-colégio
Progresso (CURITIBA 1930-1942). [Dissertação]. UFPR, Programa de Pós-Graduação em História,
2002.

2

No que se refere ao jornal, apontamos o trabalho excepcional feito pela
Associação Pró-Memória da Imigração Germânica. Através de um projeto aceito
pela Lei Rouanet, a AMIG digitalizou 19.924 páginas, hoje disponíveis no site da
Associação3. Este projeto expressa a preocupação da AMIG com a proteção e a
valorização dos documentos relativos à imigração germânica.
Deste modo e considerando a imprensa periódica como fonte para este
trabalho, cabe ressaltar que ela se insere na proposta da Nova História Cultural que
visa a busca de novos temas, fontes e problemas. Embora essa proposta tenha sido
iniciada na primeira metade do século XX, a escrita da história por meio da imprensa
ainda não era reconhecida na década de 1970. Isso porque,
os jornais pareciam pouco adequados para a recuperação do
passado, uma vez que essas ‘enciclopédias do cotidiano’ continham
registros fragmentários do presente, realizados sob o influxo de
interesses, compromissos e paixões (LUCA, 2006, p.112)

Para se chegar ao ideal de busca da verdade, o historiador carecia de fontes
objetivas, neutras, fidedignas e com credibilidade. Assim, estabeleceu-se uma
hierarquia qualitativa dos documentos onde os jornais estavam em um patamar mais
baixo.
Diante disso, deve-se ter em mente um questionamento. Existe objetividade e
neutralidade nesse tipo de fonte? Para Motta (2002), a neutralidade é uma
pretensão inatingível, seja qual for o tipo da fonte. É preciso lembrar que a imprensa
periódica faz a seleção e o ordenamento daquilo que ela considera apropriado de
levar a público. Portanto, o historiador deve-se prover da análise do discurso para
problematizar essas fontes (LUCA, 2006).
Além de discurso, o texto jornalístico é, ao mesmo tempo, uma história, pois,
ainda que parcial e cheio de insinuações, evoca personagens e eventos que teriam
de fato ocorrido. O texto jornalístico se utiliza da narrativa para produzir o efeito de
real e, assim, se aproxima da linguagem literária (MOTA, COSTA E LIMA, 2004).
Aqui, podemos inserir a discussão feita por Pesavento (1995). Ela escreve que a
aproximação da história com a literatura nos leva a buscar significados para o que
lemos e isso nos remete ao conceito de imaginário. Para a autora imaginário é “o
outro lado do real”, pois se apresenta como um sistema de ideias/imagens de
representação coletiva. Assim, o que estaria sendo escrito nos jornais seriam
3

http://www.amigbrasil.org.br

representações coletivas de um determinado acontecimento/assunto, funcionando
como expressão da “vontade de reconstruir o real num universo paralelo de sinais”
(p.21)
E é em um conjunto de noticias, ao longo de dias ou semanas, que podemos
observar a narrativa desenvolvida (MOTA, COSTA E LIMA, 2004). Essa metodologia
é proposta por Mota, Costa e Lima e chama-se narratologia. Através dela, os
autores acreditam que seja possível observar “quais fatos recebem maior ênfase em
detrimentos de outros, e que personagens assumem lugar de fala privilegiado”
(2004, p.43).
O Der Kompass, fonte dessa pesquisa, publicado em língua alemã4 na cidade
de Curitiba entre os anos de 1902 e 1941, estaria classificado como um jornal de
temática livre, segundo a classificação de Silva e Franco, por possuir “tamanho
considerável, várias colunas com teor informativo, anúncios, propagandas,
reportagens, opiniões” (2010, p.7). Essa classificação nos leva a acreditar que esse
tipo de jornal incorpora linhas ideológicas e políticas variadas, porém não é assim
que ocorre. Normalmente os jornais obedecem a uma linha editorial já definida, de
acordo com o pensamento de proprietários e acionistas. No nosso caso, o jornal já
se define como católico na primeira edição e assim permanece até seu fechamento.
Seu corpo editorial, e de certo modo seus leitores, era formado por teutobrasileiros. Esse termo é entendido por Willems não como sinônimo de imigrante
alemão, como comum no século XIX, mas como a denominação de uma nova
sociedade, constituída por imigrantes alemães e descendentes, que buscava a
manutenção da identidade alemã em coexistência com a brasileira, assim ela não
estaria sujeita a assimilação e nem a aculturação. Essa postura de Willems parece ir
contra a ideia de “quistos étnicos” difundida pelo governo Vargas (VOIGT, 2007). De
acordo com o governo, o enquistamento se dava porque algumas colônias de
imigrantes se fechavam ao contato com a sociedade brasileira, tornando-se assim,
não assimiláveis. No nosso caso, sustentamos a hipótese de Willems observando
que o jornal, ainda que inserido no contexto urbano de Curitiba e dialogando com
jornais locais, permanece sendo escrito em língua alemã e trazendo notícias da
Alemanha.
Entretanto, que contexto era esse na qual a cidade de Curitiba vivia?

4

Todos os textos do jornal que aparecem nesta pesquisa foram traduzidos pela autora.

Na virada do século XIX para o XX, Curitiba passava por um período de
modernização, resultante da atividade ervateira. As mudanças que vinham com ela
iam desde a higienização e pavimentação das ruas, até o embelezamento e a
arborização da cidade, com a construção de praças, e a utilização da energia
elétrica e do sistema de telefonia (TRINDADE & ANDREAZZA, 2001). Isso
desencadeou o crescimento da população urbana e, consequentemente, um
problema de abastecimento na cidade5. Assim, a política imigratória do período
pretendia, trazendo os imigrantes para os arredores de Curitiba, resolver esse
problema, através do desenvolvimento da agricultura de subsistência, fazendo os
imigrantes produzirem excedentes para que fossem colocados a disposição no
mercado urbano (BOSCHILIA, 2010).
Muitos desses imigrantes que estavam ao redor de Curitiba, e que vinham,
desde a década de 1850, de outros estados (como Santa Catarina), buscavam a
cidade na perspectiva de melhoria de vida e, atrelado a isso, a manutenção de suas
tradições. Entre estes, se encontravam os alemães, que, já na cidade, ingressaram
em atividades artesanais e industriais. Sua presença trouxe para o espaço urbano
modificações, que podiam ser percebidas na arquitetura, na alimentação, na música,
etc (BOSCHILIA, 2010). Os alemães contribuíram também em obras públicas na
capital e para o crescimento do setor comercial (COLATUSSO, 2004). Enfim, sua
presença contribuiu para o progresso da cidade de Curitiba.
O final do século XIX e início do XX, marca a época de transição do espaço
público para um local de encontro e, em função disso, os clubes étnicos tornam-se
bastante expressivos (TRINDADE & ANDREAZZA, 2001). O encontro de imigrantes
nestes clubes proporcionou a manutenção da identidade dos grupos étnicos,
reforçando, assim, sua ligação com a Alemanha, no caso dos alemães. Além dos
clubes, as associações, as escolas e os impressos também ajudavam nessa
manutenção.
Para entender esta comunidade e sua fixação em Curitiba é imprescindível ter
claro alguns conceitos que estão inseridos em todo este processo de chegada,
permanência e conquista de espaços por parte destes imigrantes. Desta forma é
interessante a discussão que se faz acerca da identidade deste grupo. Segundo
5

Não só devido ao crescimento da cidade, mas também ao remanejamento de escravos para as
fazendas de café em São Paulo e ao crescimento da produção de mate, que necessitava de mão-deobra. (COLATUSSO, 2004. p.13)

Seyferth (1993), a formação da identidade étnica teuto-brasileira está associada ao
próprio processo de colonização, pois foi este processo que fixou as colônias alemãs
em lugares geográfica e socialmente distantes da sociedade brasileira, contribuindo
para o chamado “enquistamento étnico”, geralmente atribuído aos próprios alemães.
Esse distanciamento fez com que a organização comunitária se fortalecesse e
adquirisse uma especificidade étnica, alicerçada nas associações, no uso cotidiano
da língua alemã e na economia baseada na pequena propriedade particular, sempre
lembrando o seu pertencimento à nação alemã. Aqui, salientamos que o
pertencimento nacional era assegurado aos alemães através do sangue. Deste
modo, os teuto-brasileiros pertenciam à nação alemã, porém possuíam uma nova
pátria, o Brasil. É nessa ideia de distintividade cultural e social que se fundamenta a
identidade teuto-brasileira.
Atrelada a essa discussão sobre identidade podemos identificar outro
conceito fundamental para entender a comunidade teuto-brasileira instalada em
Curitiba, o conceito de imaginário. Segundo Pesavento (1995) o imaginário é
constituído pelo agrupamento de representações do real que determinada sociedade
constrói. Cabe ao historiador, portanto, tentar reconstruir o real, reimaginando o
imaginado. No caso do nosso trabalho, o imaginário ao qual estamos nos referindo é
ao teuto-brasileiro e devemos nos ater, ainda, a sua possível associação com o
poder, pois o imaginário possui um caráter pluridisciplinar e admite diversas
abordagens diferentes. Segundo Baczko (1985), o imaginário é uma força
reguladora da vida coletiva, é a partir dele que os indivíduos formam as imagens dos
inimigos e dos amigos e, consequentemente, formam a sua identidade. É a partir do
modo como o indivíduo visualiza o real, o outro e a si mesmo que pode ser
construído o seu conceito de identidade.
Nessa pesquisa utilizamo-nos do jornal Der Kompass como fonte para o
mapeamento do imaginário teuto-brasileiro, sempre lembrando que
Não existe homogeneidade nem dentro das editoras, atravessadas
que são por relações internas de poder, nem entre os leitores,
distribuídos em diferentes camadas portadoras e produtoras de
distintos imaginários sociais. (HARA, 2000).

A imprensa, nesse caso o jornal, tem o poder de manipular o imaginário, pois
formula uma representação do real. Por outro lado, não se pode estabelecer um
modo de ler ou compreender um jornal, pois cada leitor faz uma leitura distinta

(HARA, 2000). Deste modo, para nos ajudar a compreender essas relações,
buscamos auxílio em Foucault (2008) e sua teoria de análise do discurso. Segundo
ele, há certos procedimentos que devemos ter em mente. Ao escrevê-lo, o indivíduo
tem noção de que não tem o direito de dizer o que quer, assim como compreende a
oposição que se faz entre o que é racional e o que é loucura, e o que é verdadeiro
do que é falso. Essa vontade de verdade é disposta pela sociedade, ou seja, vem do
exterior do discurso. Porém Foucault ainda enumera procedimentos que vem do
interior do mesmo: o que ele chama de comentário, que são aqueles textos
reproduzidos até se esquecer de sua origem, o fato de “repassar notícias” pode ser
um exemplo desse procedimento visto no Der Kompass; o princípio do autor, que,
simbolicamente, dá forma a uma verdade; e o princípio da limitação, que define
regras, métodos e objetos, limitando, assim, a produção do discurso.
Visto isso, temos como método para nossa análise, o questionamento da
vontade da verdade e o estabelecimento de um caráter de acontecimento ao
discurso, abandonando, por isso, a soberania do mesmo.
Após o esclarecimento breve da origem da escolha do tema e os métodos e
teorias a serem utilizados nesta pesquisa, ainda nos falta delimitar os objetivos
propostos para o trabalho e como ele estará estruturado.
Como já mencionado anteriormente, o encontro com o Der Kompass se deu
devido a curiosidade acerca do tema oposição ao regime nazista. E a escolha de, de
fato, ter o jornal como fonte foi motivada pelas várias alusões (tanto escritas como
em conversas informais com outros pesquisadores) de que este jornal era contrário
àquela ideologia. Por este motivo, o principal objetivo desse projeto é entender como
esta oposição ocorre no discurso do jornal. Faremos isso buscando nos anúncios e
textos publicados a manifestação deste pensamento.
O trabalho será dividido em dois capítulos. Primeiramente discorreremos a
respeito da criação do jornal e de sua inserção e “convivência” com a Curitiba do
início do século XX, no Capítulo 1. Ainda neste primeiro momento, apresentaremos
o resultado das pesquisas referentes aos três anos escolhidos como baliza inicial
para o trabalho, 1933, 1934 e 1935. Sendo o primeiro, marcado pela ascensão do
regime nazista na Alemanha.
Em seguida, no segundo capítulo, abordaremos os três anos finais da
pesquisa, 1936, 1937 e 1938, que sinalizam a remilitarização da Alemanha, o golpe

do Estado Novo no Brasil e o consequente acirramento da perseguição aos alemães
que aqui viviam. Neste capítulo buscaremos entender como a Campanha de
Nacionalização de Getúlio Vargas influenciou as publicações do jornal.
Deste modo e ao longo de toda a pesquisa, tentaremos compreender como
as mudanças políticas ocorridas ao longo destes seis anos, tanto no Brasil como na
Alemanha, contribuíram para o posicionamento do jornal perante o regime totalitário
que se instalou na década de 1930 e perdurou por mais de dez anos no poder.

2. CAPÍTULO 1
2.1. Curitiba e o início do século XX
O início do século XX em Curitiba foi marcado pela emergência da
industrialização e urbanização, resultante do auge do Ciclo da Erva-Mate e das
políticas imigratórias em ascensão. Desde sua emancipação, em 1853, o Paraná
vinha fortalecendo sua economia a partir do crescimento do comércio. Nesse ponto
os imigrantes tiveram grande participação, pois, além de contribuir para o
povoamento do território, foram eles os responsáveis pela formação da primeira
classe média do país (pequenos proprietários rurais, artesãos e comerciantes)
(MAGALHÃES, 2001).
Curitiba mostrava os primeiros sinais de modernização e embelezamento,
com a pavimentação e abertura de novas ruas e a arborização e construção de
novas praças. Fábricas e novas construções também surgiam e iniciava-se um
processo de higienização do centro urbano, isso incluía o serviço de limpeza e
iluminação pública, água, esgotos e a guarda civil. A tecnologia trouxe o telégrafo, o
telefone e os automóveis e bondes para a cidade. Todas essas mudanças foram
proporcionadas por uma elite econômica, formada por nacionais e estrangeiros,
ligada a exploração da erva-mate e da madeira. (TRINDADE & ANDREAZZA, 2001)
Os alemães, neste caso os teuto-brasileiros6, ganham destaque nessa nova
sociedade em formação, eclética, composta por tradições e costumes distintos. Eles
atuavam como engenheiros, marceneiros, carpinteiros, comerciantes, entre outros e
eram vistos por certos curitibanos como “morigerados e laboriosos” (FABRIS, 2009).
Curitiba tinha, à época, o cognome de ‘a urbe alemã’, tão grande era
a influência dos colonos dessa nacionalidade nos negócios e
também na arquitetura e no cotidiano da cidade (TRINDADE &
ANDREAZZA, 2001, p.59)

Embora inseridos na sociedade, os teuto-brasileiros possuíam suas próprias
associações e clubes, onde apenas os de origem alemã podiam participar, ajudando

6

Como já explicado na introdução deste trabalho, eram denominados teuto-brasileiros os imigrantes
alemães e seus descendentes que buscavam a manutenção da identidade alemã em coexistência
com a brasileira.

assim na manutenção de sua identidade7. Esses clubes étnicos tornaram-se
bastante expressivos nesse início de século. Com este mesmo propósito, os
imigrantes alemães mantinham alguns jornais em língua alemã, onde forneciam aos
leitores notícias sobre a colônia, bem como de sua pátria de origem e da cidade de
Curitiba de maneira geral.
Em conjunto com a igreja e com a escola, a imprensa constituía um tripé,
extremamente

significativo

para

as

comunidades

teutas.

Essencialmente,

acreditava-se que eram essas as instituições responsáveis pela defesa do
Deutschtum (germanismo). Klug, em sua pesquisa, defende o contrário. Nos jornais
pesquisados por ele, o Deutschtum não fazia parte do ideário sustentado, pois cada
um possuía um motivo pelo qual fora concebido. Esses motivos eram, para alguns,
uma opção política. Assim, cada jornal defendia um grupo e, consequentemente,
opunha-se a outro (KLUG, 2004).
Nos últimos anos do século XIX exercia domínio sobre os leitores alemães de
Curitiba, o jornal Der Beobachter (O Observador), de orientação agnóstica. Para sua
defesa, já nos primeiros anos do século seguinte, os franciscanos fundaram um
novo jornal, este chamado Der Kompass (A Bússola). Sua primeira publicação foi
em 3 de julho de 1902; e em pouco tempo conseguiu prestígio e conquistou as
famílias católicas alemãs de Curitiba e também de cidades do interior e de outros
estados, para as quais o jornal era enviado (ARNS, 1997).
A primeira publicação trazia como nota de abertura um texto que explicava o
nome do jornal e que deixava claros os propósitos do Der Kompass:
“O mais importante de todos os instrumentos dos marinheiros é a
bússola, o verdadeiro guia sobre o oceano. (...) Essa agulha
magnética tem a propriedade que, quando o navio vira para a direita
ou esquerda, ela não segue os movimentos, mas sempre aponta
para o norte. (...) Com tal ponto de vista nosso novo jornal deixou-se
guiar, e por isso chama-se: “A Bússola”. Apoiado sobre a base sólida
da fé cristã a “Bússola” se esforçará para iluminar o caminho da vida
dos crentes cristãos e seus conhecimentos expandir, aprofundar e
defender na mais sagrada de todas as ciências, a religião cristã” 8

7

Falamos de “manutenção da identidade“ tendo como base a teoria de Barth (2011) que entende que
as fronteiras étnicas não dependem da ausência de interação social e mobilidade para se manterem
intactas.
8
„Das wichtigste aller Instrumente des Seefahrers ist der Kompass, der treue Wegweiser über den
Ozean. (...) Diese Magnetnadel hat die Eigenschaft, dass sie den Bewegungen des Schiffes, wenn es
sich nach rechts oder links dreht, nicht folgt, sondern immer nach Norden zeigt. (...) Von solchen
Gesichtspunkte wird unsere neue Zeitung sich leiten lassen, und darum heisst sie: "Der Kompass".

Mesmo mantendo uma postura abertamente cristã e católica, o jornal cativou
também a opinião pública protestante. É importante lembrar que a comunidade
alemã de Curitiba era dividida segundo critérios religiosos. Segundo Nadalin (2001),
a maior parte dos alemães residentes em Curitiba professava a religião luterana,
chegando ao número de 90% do total.9
Cabe destacar também que, ainda nesse início de século, observava-se em
Curitiba o surgimento de um movimento chamado anticlerical, com o qual o Der
Kompass iria enfrentar desavenças e acusações. Esse movimento apoiava-se nas
ideias positivistas, que acreditavam que o progresso da nação baseava-se no
desenvolvimento da ciência. Os anticlericais consideravam a clericalização da
sociedade um obstáculo para o desenvolvimento da república, já que a civilização só
poderia se edificar em um espaço republicano laico. Assim, o movimento anticlerical,
apesar de não condenar a religião em si, lutava contra a influência desta nas esferas
pública e privada. Em Curitiba o movimento instituiu uma verdadeira batalha contra o
corpo clerical da cidade, se expressando através de artigos explosivos na imprensa
(MARCHETTE, 1996).
O caso do Der Kompass se agravava ainda mais, pois, além de católico, o
jornal era “estrangeiro”, fato que, para parte dos anticlericais, significava ir contra a
pátria. Assim, ele se opunha a dois pilares dessa parte do movimento, a família (em
função do celibato dos franciscanos) e a pátria.
Mesmo considerado “estrangeiro”, o jornal nunca deixou de noticiar os
eventos que ocorriam na cidade de Curitiba. Em julho de 1906, por exemplo, ele
acompanhou a Greve dos Sapateiros, considerada a 1ª greve da cidade.
“Depois dos trabalhadores do Rio, São Paulo e outras cidades
brasileiras estarem em greve repetidas vezes, inicia-se a greve
também em Curityba. Anteontem os sapateiros dessa cidade

Auf der festen Basis des christlichen Glaubens stehend wird der "Kompass" sich bemühen, gläubigen
Christen den Lebensweg zu erhellen und ihre Kenntnisse in der heiligsten aller Wissenschaften, in der
christlichen Religion, zu erweitern, zu vertiefen und zu verteidigen.” DER KOMPASS, 03/07/1902
9
Willems considera que a bipartidação religiosa dos imigrantes alemães (catolicismo e
protestantismo) é o fator mais importante na diferenciação cultural interna do grupo, pois, para ele, é
conforme o credo religioso que há, ou não, receptividade de certos valores estranhos a esta cultura.
Para os católicos, era mais importante a perpetuação da religião como credo e, para isso, a língua
alemã funcionava apenas como um instrumento. Já para os protestantes, a religião e a etnia
compunham uma simbiose, na qual uma dependia da outra. (RENK, 2004; RANZI, 1996)

suspenderam seus trabalhos. O incentivo partiu dos trabalhadores da
Rua da Liberdade, situados na sapataria Gavino Carta e Filho. (...)” 10

No ano seguinte, 1907, a morte do governador Vicente Machado não passou
despercebida. Na primeira página do jornal lia-se o que já era esperado devido à
enfermidade do governador, “Dr. Vicente Machado da Silva Lima no último domingo
à tarde, às 5 horas, sucumbiu aos seus sofrimentos.”11 E assim continua relatando
um pouco da trajetória de Vicente Machado.
Não podemos esquecer que este começo de século foi também marcado pela
ocorrência da Primeira Grande Guerra. Durante os primeiros anos da guerra, os
teuto-brasileiros não sofreram perturbações em seu dia-a-dia. Eles continuavam
frequentando as igrejas, escolas e associações, lendo seus periódicos e até
celebrando suas festas. Porém, a partir de 1917, quando a Alemanha declarou que
também os navios neutros (caso dos brasileiros, em especial o navio “Paraná”)
passariam a ser atacados sem aviso prévio, alguns dos teuto-brasileiros decidiram
se colocar em favor da pátria-mãe, o que foi considerado pelos curitibanos como
uma provocação. Diante desse fato os curitibanos realizaram manifestações de rua,
seguindo até as sedes dos jornais e consulados dos países aliados esperando
respostas aos seus discursos (FABRIS, 2009).
Uma dessas manifestações adquiriu um caráter violento no dia 11 de abril de
1917. Os manifestantes dirigiram-se até alguns estabelecimentos teutos e os
apedrejaram. Foram alvos o Teatro Hauer, a Escola Alemã, a sociedade Teutobrasileira e a redação do Jornal Der Kompass. Alguns meses depois, em outubro de
1917, quando o Brasil declarou guerra à Alemanha, as manifestações tornaram-se
ainda mais agressivas. No final deste mês, a redação do Der Kompass foi mais uma
vez apedrejada e, após, incendiada (FIGURAS 1 E 2). Frei Arns12, em seu livro
comemorativo ao centenário do Colégio Bom Jesus, relata as movimentações desse
dia:
10

„Nachdem die Arbeiter in Rio, São Paulo und anderen Städten Brasiliens zu wiederholten Malen in
den Ausstand getreten sind, hat man auch in Curityba zu streiken angefangen. Vorgestern haben die
Schuhmacher hiesiger Stadt die Arbeit eingestellt. Den Anstoss hierzu gaben die Arbeiter der auf der
Rua da Liberdade gelegenen Schumacherei von Gavino Carta e Filho. (...)“ DER KOMPASS,
04/07/1906
11
„(...) ist Herr Dr. Vicente Machado da Silva Lima am letzten Sonntag Nachmittag um 5 Uhr seinen
Leiden erlegen.“ DER KOMPASS, 06/03/1907
12
Frei João Crisóstomo Arns foi diretor do Colégio Bom Jesus, diretor e professor da Faculdade de
Administração e Economia (FAE), fundador da Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom
Jesus, e escreveu este livro baseado em manuscritos, crônicas do Convento Bom Jesus, atas e da
coleção completa do Jornal Der Kompass.

Foi uma correria, no revezamento de baldes de água, extraída do
poço vizinho, a ser despejada nos recintos em chamas. A família
Heim avisou o Corpo de Bombeiros que veio quando os frades já
estavam exaustos. Enormes rolos de papel de imprensa estavam
sendo devorados pelo fogo. Fanáticos ainda atiravam pedras,
acertando dois frades estudantes brasileiros, que estavam arriscando
a vida para salvar o patrimônio da escola e da tipografia, mas era
mesmo tarde. As chamas prosseguiam ainda 2 horas depois. (ARNS,
1997, p.71)

FIGURAS 1 E 2 – Dependências do jornal Der Kompass após a depredação de outubro de
1917. Fonte: Acervo do Colégio Bom Jesus.

Por determinação das autoridades, a partir desse momento, ficavam
impedidas de funcionar as sociedades alemãs e proibidas as reuniões de alemães.
Deste modo, o jornal ficou fechado durante o período que vai de outubro de 1917 até
julho de 1919 (FABRIS, 2009;
2009; RENK, 2004b). Fabris ainda nos lembra da postura
que o jornal mantinha e a possível explicação para esses ataques:
o que de fato poderia incomodar era ter em circulação na cidade um
periódico, cujo conteúdo era quase um enigma, escrito em alemão
gótico que, em momentos de tensão poderiam de transformar, várias
vezes, em subsídios para formação de boatos. Ora, quase todos os
ataques a este jornal foram gerados a partir de boatos. Contudo,
havia na cidade o jornal “Der
“
Beobachter”,, cuja escrita também era
em alemão gótico. Mas, diferente do “Der Kompass”,
Kompass” o redator desse
jornal, Antonio Schneider, procurou evidenciar sua posição contra o
Kaiser através de notas nos mesmos periódicos que disseminavam
os boatos. Se isto foi suficiente ou não para os manifestantes,
manifest
o fato

é que, não encontramos relatos de atos hostis ao “Der Beobachter”.
(FABRIS, 2009, p.54)

A partir da década seguinte e de sua reabertura, o jornal passou a registrar
com maior frequência e visibilidade as festas brasileiras, como o Dia da Bandeira e o
canto do Hino Nacional até mesmo nas festividades da comunidade alemã.
2.2. Para onde apontava a Bússola? Definindo o Der Kompass: alemão,
católico e curitibano
A citação acima nos mostra o quão importante era, para os curitibanos, a
postura dos teuto-brasileiros com relação a sua pátria-mãe. Por isso, após situar o
jornal na sociedade onde estava inserido, é de extrema importância caracterizá-lo
segundo sua estrutura e posicionamentos. Passemos a esta caracterização.
Como já mencionado acima, o jornal Der Kompass foi criado em 1902, pelos
padres franciscanos que, na época, assumiam a frente da Escola Católica Alemã
(Katholische Deutsche Volks-Schule, posteriormente Colégio Bom Jesus), já de
grande nome e prestígio, sendo citada como modelo inclusive na Alemanha (ARNS,
1997). A sede do jornal, onde ficava a gráfica e a redação, achava-se localizada
junto ao convento dos Padres Franciscanos e à Escola Católica Alemã, na antiga
Praça da República, atual Praça Rui Barbosa em Curitiba. Deste modo, a escola
possuía um grande espaço dentro do jornal e ofereceu sua colaboração em diversos
momentos. O corpo redacional do Der Kompass foi, em sua maioria, formado por
professores da Escola e o jornal funcionava como o porta-voz da mesma. Através
dele a rotina escolar era divulgada para a comunidade, desde o início do ano letivo,
as matrículas, festas escolares, exames, até as festividades de encerramento do
ano.
A língua alemã, como elemento de manutenção da etnicidade da comunidade
alemã de Curitiba, foi a língua principal do jornal durante toda a sua existência e, em
boa parte, dos quase 40 anos em que o jornal esteve em circulação, ele foi
publicado em caracteres góticos (caracteres alemães – deutschen Typen). Esse tipo
de escrita passou a ser adotado a pedido dos próprios leitores, que não liam o jornal
em função dos caracteres latinos, no ano seguinte ao seu lançamento.

“Como os caracteres alemães chegaram atrasados, nós só
conseguimos colocar uma parte do número de hoje com essas letras.
Nós pedimos aos senhores assinantes e outros leitores do Kompass
que comuniquem aos seus amigos e conhecidos que até agora não
leram nosso jornal porque estava em caracteres latinos, que a partir
de agora será impresso em caracteres alemães. - A redação do
Kompass” 13

Essa forma de escrita permaneceu até os últimos anos do jornal. Apenas em
1941, ano de seu fechamento, é que a escrita volta a ser feita em caracteres latinos.
O Der Kompass era basicamente dividido em seções. Na primeira página
vinham as manchetes, normalmente textos mais densos, que discutiam aspectos da
política ou da religião. Nas páginas seguintes, apareciam as seções Inland, Ausland,
Letzte Nachrichten, Allerlei, Zeitvertreib e Anzeigen, respectivamente Interior,
Exterior, Últimas Notícias, Variedades, Entretenimento e Anúncios. Em alguns
números encontramos também as seções Lachstube (Seção de piadas) ou Lustige
Ecke (Canto divertido).
A parte denominada Inland (Interior) trazia para os leitores notícias do Brasil e
era dividida segundo os Estados brasileiros. Nesta, o estado do Paraná tinha maior
destaque, pois as notícias eram dadas segundo as cidades, sendo Curitiba a
principal delas. A seção Ausland (Exterior) trazia notícias de diversos países do
mundo e, principalmente, da Alemanha.
Já a coluna Zeitvertreib (Entretenimento) merece certo destaque, pois nos
apresenta dois personagens bem significativos: Heinze e Kunze. Essa coluna do
Kompass consistia, em suma, em uma disputa entre o já mencionado jornal Der
Beobachter, de Antonio Schneider, e o Der Kompass. Os dois personagens mantém
um diálogo que dura anos e sempre comentam sobre algum texto escrito por um dos
jornais e comentado pelo outro. O assunto, usualmente, é a questão religiosa,
defendida pelo Kompass e atacada pelo Der Beobachter.
A seção de anúncios igualmente merece destaque, pois, ao longo dos anos,
percebemos que ela cresce em número de páginas e ganha importância dentro da
estrutura do jornal. Os anúncios eram escritos sempre em alemão (encontramos
pouquíssimos anúncios em português) e se destinavam integralmente a comunidade
13

„Da die deutschen Buchstaben zu spät hier ankamen, konnten wir nur noch einen kleinen Teil der
heutigen Nummer mit diesen Lettern setzen. Wir bitten die Herren Agenten und alle Leser des
"Kompass", denjenigen ihrer Freunde und Bekannten, welche unser Blatt bis jetzt nicht gelesen
haben, weil es mit lateinischen Buchstaben gesetzt war, mitzuteilen, dass es von nun an mit
deutschen Typen wird gedruckt werden. - Die Redaktion des "Kompass"“. DER KOMPASS,
19/02/1903

teuta. Quando tratavam-se de anúncios de oferta ou busca de emprego o adjetivo
alemão/alemã frequentemente encontrava-se presente. “Jovem alemão procura
emprego como padeiro”, “Procura-se moça alemã para trabalhar na Casa...”.
Quanto ao corpo redacional, o jornal contava com a participação de padres
franciscanos, de professores da escola alemã católica e de pessoas católicas leigas.
Os textos publicados raramente estão assinados, por este motivo as informações
disponíveis são as contidas no cabeçalho do periódico e as oferecidas por Frei Arns
(1997) em seu livro. A partir delas, destaco alguns nomes: Frei Fidelis Kamp; Emil e
Heirich Heinz, Nicolau Reuter e Hans Doetzer14, todos leigos. Este último, o mais
relevante, pois permaneceu à frente do jornal durante toda a década de 1930,
período escolhido como recorte temporal para este trabalho. Sendo assim,
comecemos a tratar, a seguir, da referida década.
2.3 Os anos de 1933, 1934 e 1935
Segundo alguns estudiosos, o ano de 1930 é considerado um divisor de
águas na história do Brasil, responsável por uma efetiva revolução na política do
país (MAGALHÃES, 2001). Em nosso estudo, acreditamos que toda a década de
1930 funcionou como divisor de águas também para os teuto-brasileiros. Os
acontecimentos desta década mudaram completamente suas relações com a
sociedade que os recebia.
Da mesma maneira, em sua pátria de origem, a Alemanha, a década de 1930
marcou profundamente a história do país. Já no inicio da década, o Partido
Nacional-Socialista ganhava expressividade. Até então um partido modesto, o
NSDAP15 conseguiu se favorecer com a crise de 1929 e, baseado no nacionalismo,
conquistou influência política. Após a vitória nas eleições de março de 1933 a
ditadura nazista iniciou uma verdadeira “limpeza”. Sindicatos e partidos foram
dissolvidos; esquerdistas, judeus e democratas foram eliminados das repartições
públicas; o número de campos de concentração (Lager) cresceu; criou-se a polícia
secreta do Estado (Gestapo); entrou em vigor a lei de esterilização de doentes
14

Hans Doetzer (ou João Doetzer como ficou conhecido em Curitiba) nasceu em 1878 na Alemanha
e veio ao Brasil a convite dos Padres Franciscanos, em 1905, para trabalhar como professor em uma
cidade do interior. Devido à boa impressão que causou como organicista em Curitiba, nem chegou a
assumir o cargo nesta cidade, mas permaneceu na Capital. Lecionou na Deutsche Knabenschule até
1937 e contribui com o Der Kompass até 1941.
15
Sigla para o nome do partido em alemão: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei

hereditários; artistas e intelectuais perderam sua liberdade de expressão
(LENHARO, 1994).
O nazismo chegou ao Brasil em 193116. Aqui se institucionalizou como uma
seção externa do NSDAP e voltou-se exclusivamente para os alemães. A estrutura
brasileira, singular dentro do partido, era composta por Kreis (Círculos), divididos em
Ortsgruppe (Grupos Locais). O Círculo Paranaense do Partido Nazista, oficializado
em 1933, era liderado por Werner Hoffman e possuía cerca de 185 filiados. Na
capital, o Círculo Paranaense organizava reuniões regulares, algumas obrigatórias e
restritas aos filiados e outras abertas ao público.
O Der Kompass noticiou diversas dessas reuniões durante os anos de 1933,
1934 e 1935. A primeira delas, em 14 de janeiro de 1933 (FIGURA 3), onde se lia,
abaixo de duas suásticas e assinado por Werner Hoffman:
NSDAP
(Movimento-Hitler)
Encontro dos Nacional-Socialistas no Teatro Hauer. Quartafeira, 18 de janeiro, 20:30 horas. Amigos e benfeitores são
bem-vindos ao movimento 17
Anúncios como este foram publicados mais algumas vezes nesse mês de
janeiro de 193318. Já em abril, no dia 13 (FIGURA 4), vemos um anúncio que divulga
uma reunião restrita aos membros do partido:
Movimento-Hitler
Hoje 8:30 da noite
Reunião no Parque Cruzeiro, 1170
Entrada só para membros!19

16

Ana Maria Dietrich informa que o primeiro registro do Partido Nazista no Brasil data de julho de
1928, em Benedito Timbó (SC), sendo não apenas o primeiro grupo regional brasileiro, mas o
primeiro fora da Alemanha. Porém ela diz que até 1931 este grupo era representado por alemães,
sem vínculo direto com o III Reich. É em 1931 que se compõe a primeira diretoria do Partido Nazista
no Brasil, passando a ter ligação direta com a Alemanha e recebendo ordens e regras da
Organização para o Exterior. (DIETRICH, 2007, pp.170-171)
17
„NSDAP (Hitler-Bewegung) Treffen der National-Sozialisten im Theatro Hauer. Mittwoch, den 18.
Januar 8 ½ Uhr abends. Freunde u. Gönner der Bewegung herzl. willkommen. LA Ortsgr. Blumenau
W. Hoffmann.“ DER KOMPASS, 14/01/1933
18
Ver dias 17 e 19 de janeiro de 1933
19
„Hitler-Bewegung. Heute abend 8 einhalb Uhr. Versammlung im Parque Cruzeiro. Eintritt nur für
Mitglieder!“ DER KOMPASS, 13/04/1933

FIGURA 3 e 4 – Anúncios do encontro da Hitler-Bewegung

Da mesma forma, o Der Kompass noticiou eventos maiores, como a
comemoração do aniversário de Adolf Hitler, organizado pelo Grupo Local do
NSDAP. No anúncio20 encontramos novamente a suástica encimando o convite aos
alemães e aos “de origem alemã”. No programa apresentado, destacamos a
participação de Werner Hoffman fazendo a saudação de abertura da festa e, logo
após, a execução do Hino Nacional Brasileiro, seguido de apresentações de grupos
alemães. Alguns dias depois, o mesmo anúncio foi publicado com o acréscimo das
frases “Também as mulheres alemãs são cordialmente convidadas.” e “Entrada
livre!” 21.
Os anúncios tinham certo destaque nas páginas devido às imagens das
suásticas. Nesta época, poucos eram os anúncios que possuíam algo além da
escrita. Estes, portanto, chamam a atenção do leitor.
Alguns meses depois, já em setembro de 193322, encontramos outro evento
organizado pelo Grupo Local do NSDAP e noticiado no Der Kompass. Desta vez se
trata de uma noite de palestras no Teatro Guaíra e o texto publicado no jornal é um
relato posterior ao evento. O texto nos informa que foi uma noite “grande,
inspiradora e impressionante” e ressalta a decoração do salão e do palco com
magníficos adornos e com “as cores do Brasil e da jovem Alemanha”. Werner
Hoffman, mais uma vez, iniciou a noite, informa o jornal, que contou também com a
participação de W. König, do Grupo Local de São Paulo. Resumindo a noite, o texto
traz a seguinte conclusão: “A impressão geral da noite, falando brevemente, foi
20

DER KOMPASS, 08/04/1933 e 11/04/1933
DER KOMPASS, 20/04/1933
22
DER KOMPASS, 26/09/1933
21

avassaladora e edificante. Um bravo ao Grupo Local do NSDAP e a todos que
contribuíram com essa bonita festa.”23
Podemos ver, até aqui, admiração por parte do jornal aos eventos promovidos
pelo partido. Em momento algum notamos qualquer postura contrária à instituição
Grupo Local do NSDAP.
No ano de 1934, o Der Kompass noticia eventos que nos trazem informações
diferentes sobre o Grupo Local do Partido Nazista. A primeira delas é a
obrigatoriedade das reuniões aos filiados ao partido. Os anúncios traziam essa
informação já no título: Februar Plichtversammlung24 (Reunião Obrigatória de
Fevereiro),

August-Ortsgruppen-Plichtversammlung25

(Reunião

Obrigatória

de

Agosto do Grupo Local). E a segunda informação é a divisão do Grupo Local em
Células. No dia 02 de agosto, o anúncio informa datas diferentes para as reuniões
das células Centro e Noroeste e das células Sul e Nordeste26.
No dia 17 de abril do mesmo ano, encontramos, novamente, a notícia da
celebração do aniversário de Adolf Hitler27. Desta vez a celebração seria iniciada
com uma sessão de filmes alemães. 60% do valor arrecadado com a venda dos
ingressos seria doado à Deutsche Schule / Colégio Progresso, escola fundada pela
comunidade alemã evangélica de Curitiba.
Meses depois, a notícia da morte de Hindenburg, presidente do Reich e
antecessor de Hitler no comando da Alemanha, chegou a Curitiba28. A comunidade
alemã, na ocasião, organizou diversas celebrações de luto, entre elas as
celebrações da Deutsche Knabenschule e da Deutsche Mädchenschule, lembradas
pelo Der Kompass em 04 de agosto. O Grupo Local do NSDAP teve sua celebração
divulgada no Der Kompass em 07 de agosto. Na notícia29, o jornal informa que a
reunião se deu no Clube Teuto-Brasileiro de Ginástica, que estava enfeitado para a
celebração. Essa reunião contou com a participação do cônsul alemão Aeldert e dos
camaradas de guerra, que trouxeram consigo uma bandeira.

23

„Der Gesamteindruck des Abends war, ganz kurz gesagt, überwältigend und erhebend. Ein Bravo
der hiesigen Ortsgruppe der NSDAP und allen, die bei dieser schöner Feier mitgewirkt haben!“ DER
KOMPASS, 26/09/1933
24
DER KOMPASS, 06/02/1934
25
DER KOMPASS, 02/10/1934
26
DER KOMPASS, 02/08/1934
27
DER KOMPASS, 17/04/1934
28
DER KOMPASS, 04/08/1934
29
DER KOMPASS, 07/08/1934

O ano de 1935 trouxe alguns anúncios das palestras promovidas pelo Partido
Nazista. Destacamos aqui três delas. A primeira30, identificada como V
Vortragsabend, tinha como tema “Nacional-socialismo e economia”. A notícia do Der
Kompass diz que Bennewitz, membro do partido, provou que a redução do
desemprego na Alemanha justificava a política econômica nazista e o governo
alemão da época. O texto é finalizado ressaltando que a parte mais interessante do
evento foram os aplausos entusiasmados e em uníssono ao final.
A segunda palestra apresentada pelo Der Kompass e aqui destacada se deu
dias depois, ainda em julho31. Dessa vez o tema apresentado foi “A mulher no 3º
Reich” (FIGURA 5). Para essa palestra todos estavam convidados, segundo o
anúncio. Este, diferente daqueles primeiros do ano de 1933, vem encimado não só
pela suástica, mas pela águia sobre a suástica, símbolo oficial do Reich. Este
símbolo já aparecia em alguns anúncios do partido desde o ano anterior.

FIGURA 5 – Anúncio do VI Vortragsabend

Finalmente, destacamos a terceira palestra noticiada pelo Der Kompass neste
ano, a X Vortragsabend, segundo o título do anúncio32. Esta décima palestra tinha
como tema “O que oferece o espírito alemão ao mundo” e foi realizada no dia 03 de
outubro. Nesta ocasião o convite se estendia novamente a todos.
Algumas outras palestras, além dessas destacadas, foram anunciadas pelo
Der Kompass, com temas diversos. Citamos aqui a de número IV, “A constante
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estrutura no 3º Reich” 33; número VII, “Juventude alemã – Futuro alemão” 34; número
VIII, “A Frente de Trabalho alemã” 35.
A partir do ano seguinte, 1936, notamos uma significativa redução nos
anúncios do Partido Nazista, a ponto de, no ano de 1938, não encontrarmos mais
nenhum. É sobre estes três anos da segunda metade da década de 1930 que
falaremos no próximo capítulo.
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3. CAPÍTULO 2
3.1. O mundo novamente polarizado
A década de 1930, mais especificamente o ano de 1933, marcou novamente
a polarização do mundo (GERTZ, 1994). O cenário criado pela Primeira Guerra
Mundial era instável e, segundo Hobsbawm (1995), não esperava-se que a paz
realmente durasse. A insatisfação não era apenas dos países derrotados, embora a
Alemanha, em especial, nutrisse vários motivos para o ressentimento. A Itália e o
Japão, por exemplo, ainda que vencedores, estavam insatisfeitos com a divisão dos
territórios conquistados.
Ainda segundo a teoria de Hobsbawm, o fascismo competia pela hegemonia
intelectual-política junto com o comunismo marxista e o capitalismo. Nesse período
as instituições políticas liberais encontravam-se em declínio e poucas foram as
democracias que sobreviveram. A tendência mundial estava clara, o perigo vinha da
direita.
O autor afirma que essas forças da direita, que derrubaram os regimes liberaldemocráticos eram todos “autoritários e hostis às instituições políticas liberais”,
“contra a revolução social” e “tendiam a ser nacionalistas” (p.116-7). Porém, dentre
todos os movimentos chamados totalitários, foi o de Hitler, na Alemanha, que
transformou o fascismo em um movimento universal.
Sob o governo nazista de Hitler, a Alemanha conseguiu recuperar sua
economia e, com o nome de Terceiro Reich, restaurou-se dos efeitos da Primeira
Guerra Mundial e da República de Weimar. Em consequência, fez aflorar o moral e o
nacionalismo de sua população.
Os alemães residentes no Brasil também sentiram o reflorescimento da
pátria-mãe e, de certo modo, passaram a se manifestar a favor do germanismo.
Essas manifestações causaram um equivoco por parte do governo brasileiro quando
do início da repressão ao nazismo, pois trataram o germanismo e o nazismo como
sinônimos. Podemos dizer que, até o ano de 1942, a repressão aos alemães se deu
de forma branda, no sentido xenófobo, não ideológico. Com a entrada do Brasil na
guerra, os alemães passaram a ser considerados inimigos de guerra (ATHAIDES,
2012).

3.2. As implicações da Campanha de Nacionalização de Vargas
O ano de 1937 é somente um marco na implantação do Estado Novo, já que
as ideias consolidadas durante o governo estavam sendo propostas desde 1930,
quando Getúlio Vargas assumiu a presidência. A principal característica deste
governo foi a repressão, marcada pela suspensão das liberdades civis, pela
dissolução do Parlamento e pela extinção dos partidos políticos. Porém,
concomitante a isso, o governo assumiu medidas que provocaram mudanças
substanciais no país.
Vargas procurou criar medidas centralizadoras que diminuíram o poder das
oligarquias regionais, buscando assim, fortalecer o Estado nacional por meio do
fabrico de um sentimento de identidade nacional, conseguido principalmente com
investimentos na cultura e na educação. A valorização do trabalhador brasileiro
também contribuiu com essas medidas e provocou a restrição aos imigrantes.
Logo no início de seu regime, o inimigo principal de Vargas era, sem dúvida, o
comunista. Alegava-se que através do dito “Plano Cohen” os comunistas estariam
planejando tomar o poder. Deste modo, o Golpe de 1937 seria uma tentativa de
refrear a Revolução Comunista.
Apesar dos alemães e dos japoneses representarem apenas o quarto e o
quinto lugares em significância numérica de imigrantes entrados no país36, devido
aos desdobramentos da II Guerra Mundial, foram esses dois grupos os escolhidos
pelo governo brasileiro para serem os alvos principais da Campanha de
Nacionalização (SEYFERTH, 1999).
A primeira medida de natureza nacionalizadora foi a intervenção nas escolas,
ainda durante a I Guerra Mundial. Mas a Lei de Nacionalização, datada de 1938,
exigia que todos os professores tivessem naturalidade brasileira, que as aulas
fossem ministradas em língua portuguesa e, ainda, proibia a circulação de qualquer
material em outro idioma. Além da educação básica, era nas escolas que se
ensinava o civismo. Deste modo, o ensino bilíngue e a oferta de disciplinas de
educação cívica, história e geografia do Brasil passaram a ser exigência nas escolas
alemãs. A partir da década de 1930, o governo federal passou a conceder auxílios
aos estados para a “nacionalização do ensino”. Assim, a reforma educacional
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tornou-se o ponto de partida da campanha de nacionalização e impossibilitou o
funcionamento da maioria das escolas etnicamente orientadas (SEYFERTH, 1999).
Concomitantemente, o governo proibiu o uso das línguas estrangeiras em
público e buscou formas de impor o “espírito nacional” a toda população. Isso se deu
através de solenidades públicas, incentivo ao uso de símbolos nacionais e
comemoração das datas nacionais.
Mais tarde, a repressão alcançou os meios de comunicação, sendo a
imprensa e o rádio os principais alvos. A proibição linguística atingiu também ruas e
estabelecimentos, como associações, clubes e lojas. Em Curitiba, diversos clubes
alemães tiveram seus nomes mudados. É o caso do Handwerker Unterstutzung
Verein, que passou a se chamar Sociedade Beneficente Rio Branco; o Verein
Deutscher Sängerbund, que tornou-se Clube Concórdia; e o Teuto-brasilianischer
Turnverein, que primeiramente recebeu o nome de Sociedade de Cultura Física
Jahn e, mais tarde, Sociedade Duque de Caxias.
No Paraná, o Estado Novo se personificou no governo de Manoel Ribas.
Ribas era considerado homem de confiança de Vargas e um braço seu no Paraná.
Ainda que não possa ser considerado um regime fascista, alguns ideólogos do
Estado Novo demonstraram sua admiração pelo nazi-fascismo. Um deles foi Lourival
Campos, diretor do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), responsável
pelo controle dos meios de comunicação. Deste modo, assim como nos regimes
fascistas, a política de propaganda durante o período do Estado Novo foi de extrema
importância.
Toda a imprensa, não só a estrangeira, foi controlada e manipulada pelo
governo e os jornais só podiam funcionar mediante registro. Porém, esse controle
não se dava apenas através da censura, mas também por meio de pressões
políticas e financeiras. Notícias que demonstrassem oposição ao regime ou
problemas econômicos eram proibidas (CAPELATO, 1999). O governo buscava a
tranquilidade pública.
Segundo Cytrynowicz (2000), “a guerra é o momento em que o Estado
subordina de forma limite a esfera do indivíduo, cerceando toda autonomia e
liberdade” (p.15), mesmo quando o front militar não está ativo. Deste modo,
constitui-se um front interno, onde a sociedade necessita estar constantemente de
prontidão, atenta a possíveis batalhas. É aí que os imigrantes tornam-se inimigos
dentro do território nacional.

O já velho conhecido mito do “perigo alemão” volta à tona. Desde antes da
Primeira Guerra Mundial, acreditava-se que a Alemanha teria interesse em anexar o
sul do Brasil ao seu território com a ajuda dos alemães que aqui residiam. Neste
momento, então, era de extrema importância que todas as chances desse mito se
tornar real fossem aquietadas.
O Der Kompass, como um veículo de imprensa e um jornal editado por
alemães e teuto-brasileiros, não escapou dessa repressão. O ano de 1939 ainda nos
é uma lacuna em sua história, pois não há registros de suas atividades. Porém em
1940 e 1941 o jornal ainda esteve em circulação, até o seu efetivo fechamento, em
fevereiro de 1942, quando lhe foi negado o registro de funcionamento37. Há registros
de que o jornal havia parado de circular desde outubro de 1941.
3.3. Os anos de 1936, 1937 e 1938
Diante do contexto apresentado, passemos a analisar as fontes que
compreendem o período de 1936 até 1938.
O ano de 1936, de acordo com Athaides (2012), foi um ano conturbado para a
comunidade teuto-brasileira de Curitiba. Neste ano, durante as festividades do Dia
do Trabalho, o NSDAP se fez aparecer perante a sociedade. O jornal Der Kompass,
no dia 25 de abril deste mesmo ano, publicou um anúncio da festa (FIGURA 6).

FIGURA 6 – Anúncio da festa do Dia do Trabalho de 1936
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Com base em documento encontrado no Arquivo Público do Paraná. (Anexo 1)

Nesta época o jornal já contava com um grande número de imagens nos seus
anúncios, mesmo assim, a imagem que encima o anúncio da festa de Dia do
Trabalho é imponente. Nela vemos escrito “Dia do Trabalho – Brasil – 1936” e a
suástica nazista. Logo abaixo lemos:
“em 1º de maio, em todas as salas da Handwerker-UnterstützungsVereins.
15:30 horas – Manifestação da Juventude.
20:15 horas (pontualmente!) – Grande cerimônia.
A seguir Dança.
Apresentações divertidas.
Programas disponíveis no Salão.
É dever honroso de todos os alemães, por meio de sua participação
nas manifestações de Dia do Trabalho manifestar seu sentimento de
pertencimento a comunidade de todos os alemães.” 38

O anúncio vinha assinado pelo consulado alemão, NSDAP, Verband
Deutscher Vereine e Deutsche Arbeitsgemeinschaft.
Segundo Athaides esse evento foi motivo para um “desabafo” público da
“colônia alemã de Curitiba”. O texto foi publicado no jornal Der Deutsche Weg que,
assim como o Der Kompass, possuía orientação católica. Os teuto-brasileiros que o
escreveram identificavam-se como representantes do germanismo e opostos ao
Nacional-Socialismo. O protesto se deu devido à “intromissão dos nazistas na
tradicional festa do dia do trabalho” e o que realmente teria indignado os seus
autores, segundo Athaides, foi o discurso de Werner Hoffman e seu caráter
propagandístico.39
Porém, o Der Kompass, no dia 05 de maio, apresenta uma postura diversa e
positiva com relação ao evento. De acordo com o relato publicado, a organização foi
um sucesso e o evento teria terminado com a saudação a Alemanha e a Hitler e
animados aplausos. Durante seu discurso, Werner Hoffman destacou as vantagens
do governo de Hitler.
“Sem Hitler, nós não celebraríamos o dia de hoje. Os alemães no
exterior devem tomar uma posição sobre o nacional-socialismo. O
nacional-socialista é chamado a servir ao Deutschtum.” 40
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„Ohne Adolf Hitler würden wir diesen Tag heute nicht feiern. Auch die Auslandsdeutschen müssen
zum Nationalsozialismus Stellung nehmen. Nationalsozialist sein heiβe dem Deutschtum dienen.“
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Em nenhum momento do relato o jornal (e neste caso, Hans Doetzer era
quem assinava a redação) se mostra insatisfeito com o trabalho nazista durante a
festa e com o discurso de Werner Hoffman, ao contrário dos autores do “desabafo”
mostrado por Rafael Athaides, que escrevem em nome da “colônia alemã de
Curitiba”.
Alguns dias após a festa do Dia do Trabalho, publicou-se um novo anúncio
referente ao Grupo Local do NSDAP41. Desta vez tratava-se da exibição do famoso
filme de Leni Riefenstahl, Triumph des Willens (O Triunfo da Vontade). O anúncio
iniciava com um alerta aos leitores: “Atenção! Para um magnífico filme se fazer
acessível a outros círculos”42, e ainda informava que haveriam duas sessões, uma
às 17h e outra às 19h, ambas no antigo Cine Imperial, localizado à Rua XV de
Novembro, e uma sessão especial para as escolas alemãs, às 15h.
No dia 13 de maio, dois dias após a exibição do filme, o Der Kompass
publicou um informe sobre o evento, como de costume. Novamente a conclusão foi
positiva e o jornal agradeceu a todos que contribuíram para o evento, inclusive ao
Prefeito Vespasiano Carneiro de Mello. O texto dizia:
“Uma crítica sobre a qualidade desta obra cinematográfica fantástica
não cabe a nós. Agradecemos a todos aqueles que tenham
contribuído de forma notável para a exibição desta fabulosa obraprima vinda do cinema alemão. (...) ao Senhor Prefeito Vespasiano
Carneiro de Mello pela sessão do Cinema Odeon e especialmente
aos nossos amigos curitibanos que nos arranjaram o filme.” 43

Esse agradecimento especial ao prefeito nos informa que o filme foi exibido,
além das sessões no Cine Imperial, também no Cine Odeon, outro cinema
localizado na Rua XV de Novembro, no trecho da Avenida Luiz Xavier, local
conhecido como Cinelândia Curitibana.
No final do ano seguinte, 1937, quando Vargas iniciou o golpe de Estado e
inaugurou um Brasil à exemplo dos Estados europeus44, ele tentou construir um
41
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antiliberal, de certo modo militarizado e com uma figura popular no comando, etc.
42

nacionalismo homogêneo, recusando todos aqueles ‘quistos’ raciais. Durante os
anos 1930 a economia alemã se recuperou e, juntamente, o nacionalismo aflorou.
Os alemães que viviam aqui também sentiram este aflorar. Quando em 2 de
dezembro e, após, em 18 de abril de 1938 entrou em vigor os Decretos-Lei nº 37 e
383, a questão alcançou proporções mais complexas. Para a diplomacia alemã,
proibir o NSDAP era proibir a Alemanha e, assim, um conflito diplomático estava
iniciado (ATHAIDES, 2012).
Até então Alemanha e Brasil viviam um excelente ano no que diz respeito às
relações comerciais. Segundo Andrea Rahmeier (2009), o relatório político enviado
pela Embaixada Alemã ao Ministério das Relações Exteriores da Alemanha no dia
23 de janeiro de 1938 sobre o ano de 1937, tratava as relações comerciais entre os
dois países de forma positiva, ainda que a tendência a não aceitar as manifestações
culturais germânicas já começasse a se manifestar. Neste momento a reação de
Ritter, o embaixador alemão, foi a de examinar se aquela tendência surgia por parte
do governo ou se se tratava de um ato localizado, pois, se houvesse recorrência, ai
sim “seria necessário representar os interesses dos cidadãos alemães” (RAHMEIER,
2009).
O Der Kompass informou aos seus leitores sobre os dois decretos. O primeiro
foi anunciado em 11 de janeiro de 1938, pouco mais de um mês após entrar em
vigor. O texto45 noticiava os principais dispostos nos artigos do Decreto, como o fato
de os partidos terem permissão para continuar existindo como sociedades civis, com
fins culturais, esportivos ou beneficentes e necessitarem de um novo registro no
Ministério da Justiça.
Neste caso, a diplomacia alemã entendeu que o decreto não atingia o
NSDAP, pois este não tinha registro oficial nos órgãos brasileiros e o texto do
decreto dizia que:
§ 1º São considerados partidos políticos, para os efeitos desta Lei,
tôdas as arregimentações partidarias registradas nos extintos
Tribunal Superior e Tribunais Regionais da Justiça Eleitoral assim
como as que, embora não registradas em 10 de novembro do
corrente ano, já tivessem requerido o seu registro. (Decreto-lei nº37
de 02/12/1937)
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Compreendemos, com isso, que o Grupo Local do Partido Nazista continuou
funcionando e exercendo suas atividades, embora suspeitassem que em algum
momento seria atingido, o que aconteceu através do Decreto-Lei nº 383, que proibia
aos estrangeiros exercer quaisquer atividades de natureza política.
Alguns dias após o anúncio do primeiro decreto, em 25 de janeiro de 1938,
uma importante mudança pôde ser percebida no Der Kompass. Abaixo de seu título
foi inserida a expressão “Jornal Teuto-Brasileiro” (FIGURA 7). A partir disso fica claro
para nós que o jornal estava tentando se adequar às novas regras impostas pelo
Estado Novo.

FIGURA 7 - Cabeçalho do Der Kompass em 1938

Em 21 de abril, percebemos outra evidente mudança na postura do Kompass.
Na primeira página46 vemos a manchete “Tiradentes” em letras garrafais. Pensando
na nova característica do jornal, o fato de se declarar teuto-brasileiro, essa notícia
não seria de todo alarmante. Mas lembramos de que o dia anterior, 20 de abril,
sempre fora uma data importante, visto que é a data referente ao aniversário de
Adolf Hitler. Essa data, por muitos anos, foi lembrada pelo Kompass, recebendo o
destaque da capa. Em 1938, porém, o aniversário do Führer é lembrado por uma
pequena nota na página 2, deixando a manchete para a recordação de um
importante feriado brasileiro.
Outra pequena nota publicada no jornal, ainda no dia 21 de abril, e que nos
faz pensar sobre o funcionamento do Partido Nazista no Brasil é a cerca do Grupo
Local do Partido Nazista em Pelotas. O texto dizia que:
“Em Pelotas, o líder da célula do NSDAP, G.Wender, após efetuada
a busca na casa, foi submetido a um interrogatório. Segundo notícias
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telegráficas foi convidado a deixar o país e já reservou passagem
para a Europa.”47

A partir disso não encontramos mais referências ao Grupo Local do Partido
Nazista. Deste modo, imaginamos que, como consequência do Decreto nº 383 seu
funcionamento tenha ficado ainda mais improvável e que as menções a seu respeito
no jornal pudessem causar problemas ao funcionamento do mesmo.
Assim, entendemos que o Der Kompass, agora um jornal “teuto-brasileiro” e
submetido às exigências do governo estado-novista, ao longo desses últimos três
anos, necessitou mudar sua postura e colocar-se alheio às atividades do NSDAP.
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„In Pelotas wurde der Zellenleiter der NSDAP, G. Wender, nach erfolgter Haussuchung einem
polizeilichen Verhör unterzogen. Telegraphischen Nachrichten zufolge ist G. Wender aufgefordert
worden, das Land zu verlassen, und hat bereits Passage nach Europa belegt.“ DER KOMPASS,
21/04/1938

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao início deste trabalho nosso objetivo principal era compreender em que
termos o Der Kompass, um jornal teuto-brasileiro, católico e curitibano, se opunha
ao regime nazista e a instituição NSDAP em Curitiba. Porém, ao longo das
pesquisas, fomos percebendo que talvez este objetivo não pudesse ser cumprido.
Por existir em Curitiba um núcleo do Partido Nazista ligado diretamente à
central na Alemanha e pelas manifestações ferrenhas do Estado Novo contra todos
os indivíduos de origem alemã, poderíamos supor que boa parte dos alemães e
seus descendentes que viviam na cidade de Curitiba eram realmente favoráveis ao
regime nazista. Assim, o jornal Der Kompass, ao se opor ao regime, estaria se
mostrando contrário, reagindo ao “movimento natural” da “colônia alemã de
Curitiba”, ou seja, A Bússola estaria apontando sua agulha na direção contrária
àquela que seria a apropriada. Explicamos, portanto, a escolha inicial do título do
trabalho.
No decorrer de nossa pesquisa e ao longo do primeiro capítulo buscamos
entender como o Der Kompass se inseria dentro desta colônia teuto-brasileira e qual
era a relação que os indivíduos tinham com ele. É possível que, inicialmente, o jornal
tenha mostrado simpatia ao nazismo, já que este representava o “reerguimento da
‘pátria-mãe’ e [a] retomada e aprofundamento dos princípios germanistas” (GERTZ,
1991, p.50). Os anúncios publicados pelo jornal nos três primeiros anos aqui
pesquisados e os textos que escolhemos salientar demonstram que não havia
motivos para o jornal se colocar contra o Partido Nazista. As festas e encontros
promovidos pelos partidários eram sempre bem aceitos e, em alguns casos,
possuíam até o apoio do governo local.
Entendemos que, nos primeiros três anos pesquisados, o Der Kompass
mostra admiração ao Grupo Local do Partido Nazista e, consequentemente, apoia
seus eventos, publicando incansavelmente os anúncios e sempre dando aos seus
leitores um feedback após a ocorrência dos mesmos.
A partir do ano de 1936, porém, a postura do jornal nos pareceu mudar. É
essa a ideia que buscamos enfatizar no segundo capítulo. Aparentemente, pela
primeira vez, os próprios teuto-brasileiros se colocaram contra as ações do Grupo
Local do Partido Nazista, como nos informado por Athaides, e essa mudança pode
ter afetado a postura do Kompass. A partir deste ano as publicações de anúncios

caíram significativamente. Nas publicações de 1937 a suástica ainda aparecia
algumas vezes, mas agora como símbolo do Reich Alemão. Já no ano de 1938 ela é
inexistente.
O que o segundo capítulo nos mostrou foi que, por mais que o jornal quisesse
demonstrar sua simpatia (ou ao menos sua não-oposição) pelo Partido Nazista, ele
foi forçado a se manter neutro pelo Estado Novo, para que assim continuasse sendo
publicado. Essa postura de neutralidade é o que prevalece nos últimos anos
pesquisados.
De forma geral, mesmo nos primeiros anos, quando o jornal publicava
frequentemente notícias sobre o Partido, acreditamos que não se pode dizer que
sua postura seja a de adesão e apoio ao regime nazista. O que ocorre é uma
admiração diante dos eventos planejados e executados pelo Grupo Local do Partido
Nazista. Esses eventos, na maior parte dos casos, buscavam também a
manutenção do germanismo, iniciativa sustentada pelo Der Kompass. Por isso,
concluímos que não houve nem oposição e nem adesão ao regime por parte do
jornal. Mas uma posição dúbia, ambígua, que acompanhou as mudanças no
contexto da época.
Deste modo e num segundo momento, tornamos a sustentar o título proposto
no início do trabalho, pois entendemos que A Bússola ainda aponta sua agulha na
direção contrária, porém desta vez a direção oposta é em relação àquela que
acreditávamos que o jornal teria, desconstruindo o nosso objetivo principal.
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