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RESUMO 

 

O Nordeste brasileiro foi um tema constante para os jornalistas de um dos principais veículos 

de imprensa do mundo – o The New York Times – entre 1933 e 1945. Nesse recorte, o 

governo dos Estados Unidos implementou uma nova política externa para a América Latina – 

conhecida como Política de Boa Vizinhança. Ela pregava, entre outros pontos, mais respeito e 

atenção para os países ao sul das suas fronteiras. Dada sua importância geoestratégica, o 

Brasil foi um dos países que mais recebeu atenção do corpo burocrático e imprensa 

estadunidense. Esta pesquisa investiga as múltiplas representações do Nordeste formuladas 

nas páginas do diário nova-iorquino nesse momento em que os holofotes estadunidenses 

estiveram sobre a região. Este trabalho delineia aproximações e distanciamentos entre o NYT, 

a imprensa e os governos dos Estados Unidos e do Brasil a partir das formas de se conceber 

essa parte específica do seu território brasileiro. Por meio da análise de textos, fotografias e 

mapas, essa dissertação se dedica a estabelecer conexões entre espaços, jornais e política dos 

anos 1930 e 1940. Nessas décadas houveram relevantes transformações no cenário político de 

ambos os países que permearam as notícias, reportagens e artigos do jornal. Conjunturas 

como as insurreições armadas de 1935 – conhecidas como Intentona Comunista -, a instalação 

e funcionamento do Estado Novo, e especialmente, a participação brasileira e norte-americana 

na Segunda Guerra e as negociações bilaterais em torno da instalação de bases estadunidenses 

no Brasil foram cardeais para as distintas imagens do Nordeste que circularam na publicação. 

A região foi reiteradamente tema do correspondente do diário nova-iorquino no Brasil, Frank 

M. Garcia, mas também esteve presente nas matérias de profissionais responsáveis por seções 

variadas: resenha de livros, editorial, turismo, assuntos exteriores, etc. Ao longo do recorte 

temporal investigado, as visões da região formuladas nas matérias publicadas no jornal 

sofreram metamorfoses profundas que também foram identificadas e analisadas. Do Nordeste 

da estiagem, fome e morte recorrente na literatura brasileira de então a ponto mais perigoso 

para a defesa hemisférica, passando com representações do Oeste norte-americano sem lei do 

século XIX e as da América Latina demarcada pelo domínio da natureza exótica e da 

estagnação, um espaço para ser transformado pelo conhecimento técnico norte-americano. 

 

Palavras-chave: Nordeste do Brasil, The New York Times, representações espaciais. 
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ABSTRACT 

 

The Brazilian Northeast has been a constant subject for journalists of one of the world's 

leading media companies - The New York Times - between 1933 and 1945. This time, the US 

government implemented a new foreign policy for Latin America - known as the Good 

Neighbor Policy. It preached, various points including more respect and attention to the 

countries south of U.S. borders. Because of her geostrategic importance, Brazil was one of the 

countries that received the most attention of the bureaucracy and American press. This study 

investigates the multiple Northeast representations formulated in The New York Times' pages 

when the Americans were spotlight is on the region. It delineates similarities and differences 

between the NYT, the press and the governments of the United States and Brazil from the 

ways of conceiving this particular part of Brazil. Through the analysis of texts, photographs 

and maps, it is dedicated to establish connections between spaces, press and politics of the 

1930s and 1940s. These decades there were relevant changes in the political landscape of both 

countries that permeated the news, reports and articles of NYT. Circumstances such as the 

1935 armed uprisings - known as Communist Conspiracy - the installation and operation of 

the New State, and especially the Brazilian and US participation in World War II and the 

bilateral negotiations on the installation of US bases in Brazil were cardinal for the various 

Northeast images that circulated in the publication. The region was repeatedly subject of 

correspondent of the New York newspaper in Brazil, Frank M. Garcia, but also present on 

matters of professionals responsible for various sections: review of books, publishing, 

tourism, foreign affairs, etc. Along the investigated period, the visions of the region made in 

the articles published in the newspaper that suffered major metamorphoses. Starting with 

Northeast of the drought, famine and death recurrent in Brazilian literature to the most 

dangerous point for hemispheric defense, passing through representations of the American 

West lawless nineteenth century and the Latin America marked by the dominance of exotic 

nature and stagnation, a space to be transformed by the US technical knowledge. 

 

Keyword: Brazilian Northeast, The New York Times, spatial representations 
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INTRODUÇÃO 
 

Li dias atrás, que o homem que ordenou a construção da quase infinita muralha 
chinesa foi aquele primeiro Imperador, Che Huang Ti, que também mandou queimar 
todos os livros anteriores a ele. Que as duas vastas operações – as quinhentas a 
seiscentas léguas de pedras contrapostas aos bárbaros, a rigorosa abolição da 
história, isto é, do passado – tenham procedido de uma só pessoa e fossem de certa 
forma atributos dela, inexplicavelmente me deixou satisfeito e, a uma só vez, 
inquieto. (BORGES, 2007, p. 9) 

 
As ações atribuídas ao imperador Che Huang Ti são o mote para a nota “A 

muralha e os livros” de Jorge Luis Borges. Dentre a série de reflexões que o escritor argentino 

levanta há um interessante desdobramento relacionado ao espaço e as publicações. O 

engenhoso bibliógrafo assinala que cercar um império por meio de muros e queimar os livros 

indesejados são atos conectados, são partes de um sagaz movimento em um jogo que envolve 

política, publicações e espaços. Ele adverte que abolindo o passado e definindo um território, 

Che Huang Ti queria edificar um recorte no tempo e no espaço. Ele desejava dispor sobre o 

que e quem é permitido nos seus domínios através de novas configurações de pedras e 

palavras. Nesse sentido, lembra Edward Said (2007, p. 441) que a luta pelo controle do 

território e a respeito do seu significado histórico e social estão intimamente atreladas. Por 

meio do enlace destacado por Borges e Said, este trabalho segue aqui pelas trilhas das 

publicações em busca das formas pela qual se delimita e representa um espaço e as relações 

políticas que atravessam essas ações. Ele deixa de lado a China Antiga para investigar a 

produção de um recorte espacial e suas relações com jornais, governos e empresas 

estabelecidos do outro lado do mundo e muito à frente no tempo, no continente americano da 

primeira metade do século XX. 

O objeto de investigação desta pesquisa são as matérias do influente jornal norte-

americano The New York Times. Nela, as notícias, artigos, propagandas e reportagens desse 

veículo de imprensa são inqueridas em torno da questão de como - através de uma diversidade 

de textos e imagens - se representou uma parte específica do território brasileiro, o Nordeste. 

Ele vem sendo ao longo do tempo não apenas tema da produção musical, literária, sociológica 

ou alvo de políticas governamentais brasileiras1. Esse recorte espacial esteve também nos 

planos estratégicos e nas publicações da maior potência econômica e militar do século XX, os 

Estados Unidos da América. A historiografia das relações bilaterais comumente identifica 

                                                 
1 Há uma lista praticamente infinita de exemplos de produções nesses campos sobre a região, parte dela é 
referenciada ao longo do trabalho. Sobre as políticas públicas brasileiras em relação ao Nordeste, uma das mais 
conhecidas e longevas é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Uma autarquia criada em 1959 
como parte do programa desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek (1956-1960). Ela foi extinta em 
2001 e reaberta em 2007. Mais informações no sítio eletrônico oficial da superintendência disponível em 
<http://www.sudene.gov.br/> Acesso em 10 ago. 2014.  
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dois momentos de grande interesse dos norte-americanos pelo maior país da América do Sul. 

São eles a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e os governos democratas John Kennedy e 

Lyndon Johnson na década de 1960; em ambos a região Nordeste teve um papel 

proeminente2. Frank McCann (1973, p. 47) destaca que no primeiro deles a América Latina 

gozou da atenção estadunidense no contexto de combate às forças do Eixo.  Especialmente o 

Brasil foi relevante para a atuação da política externa norte-americana por sua importância 

política e estratégica na guerra. A parceria com o governo brasileiro e as instalações dos 

estadunidenses no Nordeste - como a base aérea de Parnamirim Field3 – são considerados de 

suma importância para vitória dos Aliados nos teatros de guerra da África e da Europa. 

Depois da guerra, pontua Cristina Pecequilo (2003, p. 217), os Estados Unidos tomaram 

contato com uma nova organização política em que a União Soviética despontava como um 

rival em nível global. Parecia aos estrategistas do governo – e também aos jornais norte-

americanos – que o novo inimigo focava agora suas ações nos continentes europeu e asiático e 

que era necessário assim deslocar para lá todos os esforços da política externa. Os holofotes 

sobre a América Latina foram apagados com o início da Guerra Fria e o Nordeste – assim 

como todo o Brasil – voltou as sombras, deixou de ocupar um espaço relevante nas edições 

diárias do NYT.   

A região recebeu grande atenção dos burocratas e jornalistas norte-americanos 

durante a guerra, mas sua presença nas publicações da imprensa estadunidense é anterior. O 

The New York Times começou a tratar reiteradamente dessa parte do território brasileiro, 

depois que contratou seu primeiro correspondente exclusivo para atuar no país, Frank M. 

Garcia, em 1932. Não por acaso, o diário expandiu sua cobertura para o Brasil em um 

contexto de importantes transformações na política externa norte-americana que colocaram a 

América Latina, e particularmente o Brasil, em lugar de destaque. Essa conjuntura de 

aproximação com os países latino-americanos durou dos primeiros anos da década de 1930 

até o final da Segunda Guerra em 1945, ela é conhecida como a época da Política de Boa 

Vizinhança.  

O historiador brasileiro Antonio Pedro Tota (2000, p. 28) situa nos últimos anos 

da década de 1920 as raízes dessa nova perspectiva política em relação ao continente latino-

americano. Logo após sua eleição em 1928, o então candidato eleito à presidência dos Estados 

                                                 
2 Sobre a importância do Nordeste brasileiro para a política externa norte-americana consultar Henrique Alonso 
Pereira (2005).    
3 Uma das maiores bases aéreas dos Estados Unidos já instalada fora do seu território. Ela foi construída nos 
arredores de Natal, a capital do Rio Grande do Norte e funcionou desde 1942 até ser desmobilizada depois do 
fim da guerra em 1945. Uma pesquisa historiográfica específica sobre Parnamirim Field é a de Clyde Smith Jr. 
(1993).  
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Unidos pelo Partido Republicano - Hebert Hoover - realizou uma viagem de dois meses pela 

América Latina. O motivo de sua excursão era a avaliação de que as políticas estadunidenses 

desenvolvidas até então para o continente eram bastante insatisfatórias. Era uma constatação 

do próprio vencedor das eleições, que havia lidado diretamente com a questão entre 1921 e 

1928, quando ocupou a função de Secretário do Comércio, cargo máximo da burocracia norte-

americana na gestão de trocas comerciais. Durante sua passagem por diversos países, 

incluindo o Brasil, ele fez discursos sobre um novo patamar para as relações Estados Unidos-

América Latina que se basearia na ideia de uma boa vizinhança. Gerson Moura (1986, p. 14) 

nos põe a par que atuação definia então ser um bom vizinho: respeitar o direito de 

autodeterminação dos povos e o princípio de não-intervenção, reconhecer igualdade jurídica 

dos países, resolver problemas junto das repúblicas americanas e cooperar para o bem-estar 

do continente. O pesquisador brasileiro pontua que isso significava deixar de lado as obsoletas 

intervenções armadas – o chamado Big Stick4 -, ampliar o comércio e manter relações 

amistosas que garantisse a liderança norte-americana e diminuição a influência do europeia no 

continente.  

Apesar de Hoover ter cunhado a expressão, sua tentativa de praticar a boa 

vizinhança não foi bem sucedida. Conforme Lar Schoultz (2000, p. 330) isso ocorreu por 

motivos diversos, desde a resistência do corpo diplomático estadunidense até a profunda crise 

social e econômica que o país enfrentou – a Grande Depressão5. O seu sucessor na Casa 

Branca, o democrata Franklin Delano Roosevelt, é presidente com o qual se costuma 

identificar a Política de Boa Vizinhança. O extenso período no qual ele esteve no cargo, de 

1933 até 1945, marcam uma guinada em direção da nova agenda para a América Latina. 

Ainda segundo Schoultz, o seu governo procurou não apenas garantir a não-intervenção 

armada, mas também melhorar substancialmente o relacionamento com os países americanos. 

Octávio Ianni (1988, p. 23) sublinha que essa atuação de aproximação com os países ao sul de 

suas fronteiras incluía uma maior abertura para absorver exportações, concessão de crédito e 

um investimento maciço em propaganda do American way of life por meio do cinema, jornal, 

rádio, etc. Como veremos ao longo do trabalho, na conjuntura da Segunda Guerra Mundial 

esse estreitamento de laços com a América Latina se tornou ainda mais intenso. Foram criadas 

agências, missões e juntas para dinamizar as relações econômicas, militares, culturais e 

                                                 
4 Em tradução literal: porrete grande. O termo é utilizado desde o presidente norte-americano Theodore 
Roosevelt (1901-1909) para se referir à política de ocupações militares para garantir os interesses estadunidenses 
no continente latino-americano.  
5 Se trata da grande crise que afetou os mercados globais na virada para a década de 1930 e que perdurou por 
anos. Um de seus marcos é a queda repentina das ações na Bolsa de Valores em outubro de 1929, por isso ela é 
também conhecida como Crise de 1929.   
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políticas com os variados países. Entre eles estava aquele se tornou o principal parceiro norte-

americano no continente, o Brasil.  

Essa reorientação nos rumos da política externa pregava um maior respeito e 

atenção para o continente latino-americano. Avaliações como as de Gerson Moura (1986, p. 

17) e Lars Schoultz (2000, p. 347) pontuam que a Boa Vizinhança não passou de uma forma 

mais branda de manter a Europa distante e garantir para si os estratégicos mercados e 

matérias-primas da América Latina. Já Pedro Tota (2000, p. 11) relativiza essa posição, ele 

lembra que as relações interamericanas não eram permeadas apenas por interesses 

econômicos e políticos, apesar deles também serem importantes. Quanto à nossa investigação 

sobre as representações do Nordeste brasileiro, é relevante que nesse contexto o corpo 

burocrático e os veículos de imprensa estadunidense passam a ter um maior interesse em 

relação aos seus vizinhos do sul. O Brasil, o maior deles, recebeu uma atenção redobrada. Foi 

nesse momento que o público norte-americano passou a tomar contato com uma parte 

específica dele, o Nordeste. No caso do The New York Times, a região não foi apenas tema 

para o correspondente exclusivo que o jornal posicionou no Rio de Janeiro, mas também 

ganhou relevância nos textos e imagens produzidos por jornalistas de seções variadas da 

publicação, das resenhas de livros até os editorais, passando pelo caderno de viagens.  

O ponto de vista adotado na análise dessas matérias é o de que o espaço não pode 

ser resumindo em superfície natural onde o mundo dos homens se desenvolve. Como Edward 

Said (2007, p. 31) adverte, o espaço deve ser entendido como uma criação humana, 

distanciada de qualquer naturalização geográfica para assumir sua dimensão histórica. Essa 

perspectiva nos distancia de trabalhos como os de Francisco de Oliveira (1977) e Celso 

Furtado (1959).  Escrevendo sobre o desenvolvimento do Nordeste, eles consideram a região 

como uma entidade espacial bem determinada em termos políticos e econômicos e 

geográficos que existiria desde sempre. O objetivo deles era avaliar que iniciativas deram 

certo e errado na região, traçar estratégias que garantissem sua modernização. O deste 

trabalho é justamente inquirir essa unidade atemporal sobre a qual eles escrevem. É pensar 

como por meio de conjuntos diversificados de imagens e textos se constituiu o recorte 

espacial Nordeste, e como essas representações se transformam ao longo do tempo.      

A historicidade das formas de se definir o Nordeste está no cerne deste trabalho. 

Pensá-lo como produto histórico é entender que os recortes espaciais são criados em dado 

momento, se transformam e podem vir a desaparecer em outro. Pensando o recorte espacial 

produzido pelos jornalistas norte-americanos como uma construção histórica, é relevante 

grifar que ele não é uma fabricação monolítica. Esse tipo de problematização sobre o 
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Nordeste congrega com pesquisas como a de Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2009, 

35). Escrevendo nos termos de uma invenção do Nordeste a partir do final do século XIX, ele 

define a região como um conjunto de enunciados que se repetem com regularidade em 

diferentes discursos e épocas, um produto de homogeneização. O historiador rastreia uma 

série de campos nos quais se produziriam discursos no Brasil que gestaram o Nordeste, entre 

eles: a literatura, a sociologia, a música, a iconografia e o cinema. O viés da nossa pesquisa é 

mobilizar um outro campo, o jornalismo, e perceber como a região é também construída para 

além das fronteiras nacionais. 

Para refletir sobre a heterogeneidade dos recortes espaciais, se pode utilizar a 

metáfora da ópera de Machado de Assis (1982, p. 19). Em certa passagem de Dom Casmurro6 

um velho tenor apresenta ao seu companheiro de copo a sua peculiar visão do mundo. 

Segundo o cantor lírico a vida é uma ópera escrita por Deus e orquestrada por Satanás em um 

imenso teatro chamado Terra. Essa seria uma ópera sem ensaio, onde vozes e instrumentos 

dos mais variados tocam em desconcerto. Ela repete alguns temas específicos, mas o que a 

caracteriza é justamente o desarranjo de sons através do qual essa polifonia forma suas 

músicas. Se substituirmos a música pelos discursos sobre o espaço, damos conta de uma 

imensa variedade de instrumentos e vozes que se se relacionam - seja se cruzando, desviando, 

emparelhando, etc. - para dar vida a um recorte espacial. Essa conjunção de sons que cria e 

mobiliza o espaço do outro, constitui o que Said (2007, p. 94) denominou de uma geografia 

imaginativa. Ele utiliza essa designação para se referir ao conjunto de ideias, temas e motivos 

presentes nas representações com as quais os europeus formulam o Oriente, um espaço fora 

de suas fronteiras familiares. Nos apropriando das suas palavras, poderíamos dizer que esse 

trabalho é uma pesquisa histórica sobre uma geografia imaginativa do Nordeste brasileiro. 

 Dentro dessa diversidade de textos e imagens por meio da qual se formulam os 

espaços, nos voltamos para as formas como se escreve, cartografa, fotografa, etc. a região no 

jornal.  Retomando a metáfora de Machado de Assis, cabe lembrar que a estranha ópera não 

está disposta como as outras, ela é desordenada, seus músicos espalhados e em movimento 

constante. A opção pela análise das matérias do The New York Times entre as décadas de 1930 

e 1940 é realizar uma trilha específica no vendaval de vozes que produzem o Nordeste. Um 

aspecto essencial para inquirir essa geografia imaginativa específica da região são as 

representações. Edward Said propõe que: 

 

                                                 
6 Nos referimos aqui ao “Capítulo IX: A Ópera” do clássico romance de Machado de Assis lançado pela primeira 
vez em 1899.   
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A minha análise do texto orientalista, portanto, coloca a ênfase na evidência, de 
modo algum invisível, de tais representações como representações, e não como 
descrições naturais do “Oriente”. [...] Os dados a serem observados são o estilo, as 
figuras de retórica, o cenário, os esquemas narrativos, as circunstâncias históricas e 
sociais, e não a correção da representação, nem sua fidelidade a algum grande 
original. (SAID, 2007, p. 51).   

 

Ele frisa o papel das representações que permitem indagar os discursos para além 

de uma descrição naturalizada. Ao inquirir a geografia imaginativa do Nordeste também nos 

preocupamos com as conjunturas sociais e históricas das representações e não com sua 

fidelidade a uma “ideia original” ou com uma “verdade” sobre o recorte espacial. A atenção 

se direciona a forma como ele é representado, aos temas e imagens utilizados nesse processo. 

O deslocamentos e posicionamentos daqueles que representam são também importantes 

porque a partir desses lugares de produção - ou de fala - eles atendem a demandas específicas.  

Esse investimento no caráter representacional do textos e imagens do Times sobre 

o Nordeste retoma a perspectiva explorada por Ricardo Salvatore (1998, p. 69). Ele se foca 

nas formas como a América do Sul é construída por meio de representações diversas 

produzidas por uma miríade de agentes norte-americanos como educadores, empresários, 

cientistas, militares, jornalistas, etc. Salvatore (1998, p. 71) nos insere nas discussões sobre as 

máquinas representacionais refletindo sobre o capital, experiência, sonhos e poder norte-

americanos envolvidos na produção massiva de imagens e textos sobre a América do Sul. O 

historiador argentino chama atenção também para os diversos dispositivos – jornais, mapas, 

fotografias, livros de viagem, exposições, etc. – utilizados para se representar o continente 

sul-americano.  

Esse direcionamento se vincula também a outras discussões historiográficas das 

relações interamericanas. Cecília Azevedo (2011, p. 293) situa em meados dos anos 1990 a 

introdução de questionamentos dos paradigmas que norteavam esse campo em décadas 

anteriores. Os novos trabalhos relativizam a forma como se encarava a hegemonia norte-

americana sobre a América Latina. Essas pesquisas recentes sobre as relações interamericanas 

problematizam uma série de aspectos, entre eles: a bipolaridade - regional, de classe, gênero, 

etc. -; os enfoques que relegavam a cultura o último plano; e as análises que consideravam 

apenas o contato entre Estados. Esses estudos, põem em xeque uma lógica determinista entre 

dominação política, econômica e militar e processos culturais. Focando em representações 

culturais, mediações e circulação de ideias, se passa a dar destaque a uma complexidade de 

agentes, diálogos e resistências. Gilbert M. Joseph (2005, p. 93), por exemplo, destaca as 

redes, intercâmbios, comportamentos, discursos e significados que trespassam as relações 
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entre estrangeiros e locais. São as interações polivalentes estabelecidas entre ambos em que 

processos e práticas culturais e políticas estabelecem diálogo, seja amigável ou conflituoso. 

Se tratam de intercâmbios multidirecionais em que norte e latino-americanos se influenciam 

mutuamente.  

A historiadora Barbara Weinstein tratou de uma série de tópicos que ela considera 

problemáticas em sua avaliação da produção historiográfica no campo das relações 

interamericanas. Uma das questões suscitadas por Weinstein (2003, p. 16) é a tendência, em 

parte considerável dos estudos, em se focar exclusivamente na investigação das relações entre 

Estados. Essa perspectiva, segundo a historiadora, termina por desconsiderar uma intensa e 

variada rede de intercâmbios culturais, políticos, sociais e econômicos que vão para além dos 

contatos oficias. Ao discutir o papel ativo das matérias jornalísticas nas relações 

interamericanas, esta pesquisa congrega dessa perspectiva. Nela os jornais são encarados 

como objetos privilegiados para se investigar esses tipos de interações que a pesquisadora 

norte-americana se refere.  

Pensar a atuação de profissionais da imprensa norte-americana e suas 

representações do Nordeste requer estar atento também às especificidades do campo 

jornalístico. O historiador Robert Darnton (2010, p. 87) põe em relevo a estrutura institucional 

ao tratar do funcionamento dos jornais a partir de sua experiência anterior como repórter e 

correspondente internacional do Times. Ele frisa as alterações no quadro de funcionários, as 

modificações de normas e a redistribuições do poder como fatores pertinentes nas mudanças 

na cobertura da imprensa. Realizando a análise do que o diário publicou sobre o Nordeste do 

Brasil podemos observar uma série de mudanças nas suas representações que se relacionam às 

transformações na estrutura institucional. Entre elas está a instalação de correspondente 

exclusivo no país, mas também modificações nas perspectivas do departamento de jornalismo 

e nos quadros executivos do The New York Times.  

Identificar esses elos entre as metamorfoses nas formas de se representar a região 

e alterações institucionais foi possível graças aos dados obtidas tentando responder uma 

questão levantada no início da pesquisa: O que e quem é o The New York Times? A trajetória 

dele é consideravelmente extensa, o diário começou a circular em 1851 sob o título de The 

New-York Daily e seis anos depois assumiu seu nome atual. Edwin Emery (1965, p. 522) 

informa que em 1896 o Times foi comprado por Adolph Ochs, descendente de judeus alemães 

que migraram para os Estados Unidos na metade do século XIX. Ele eliminou as novelas de 

folhetins e também as histórias escandalosas, além disso expandiu a cobertura de notícias de 

negócios e informes oficiais. Ainda em 1896 surgiu o lema do jornal - Toda notícia que 
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couber, a gente publica7 - que se mantem até o presente. A família Ochs desde então mantem 

o controle sobre o diário, de lá para cá já são membros de quatro gerações dela como 

publishers, o cargo de editor geral do jornal que no caso do NYT é vitalício. 

O The New York Times já era um dos grandes jornais dos Estados Unidos após a 

lucrativa e aclamada cobertura da Primeira Guerra Mundial (1914-1919). Quando esta 

pesquisa se inicia - no começo dos anos 1930 - Adolph Ochs ainda se mantinha à frente do 

jornal. Isso que não significa dizer que a publicação não estava atravessando em um período 

de mudanças. Em 1932, um ex-correspondente internacional que ganhou notoriedade pelo seu 

trabalho durante a guerra - chamado Edwin James, assumiu a função de diretor de redação, o 

cargo abaixo do publisher. Entre as responsabilidades de um diretor de redação está controlar 

a atuação dos jornalistas no país e no exterior, estabelecer hierarquias e divisões entre setores, 

e junto de sua equipe nortear temas relevantes para serem cobertos e a forma como as 

notícias, reportagens e editoriais são escritos. Talese (2000, p. 50) nos põe a par que nos 

dezenove anos em que ele foi o diretor de redação se vivenciou a maior expansão da cobertura 

nacional e internacional do NYT. No mesmo ano em que James assumiu seu cargo foi 

contratado Frank M. Garcia para atuar no Brasil. O trabalho de Garcia como correspondente 

no Rio de Janeiro é cardeal ao longo dos capítulos dessa pesquisa de dissertação. A 

contratação de um correspondente para o país, sintoniza com a atenção recente ao Brasil 

suscitada pela Política de Boa Vizinhança, mas também com outra questão levantada por 

Ricardo Salvatore (2006, p. 32). O historiador situou entre final do século XIX e a Segunda 

Guerra uma época de consolidação do império informal norte-americano no continente latino-

americano, do capitalismo corporativo e consumo em massa de produtos. Ele identificou nas 

primeiras décadas do século XX um crescente interesse por novas informações sobre a 

América Latina que possibilitou um crescimento no número de jornalistas e fotógrafos 

enviados para trabalhar nela.    

Em 1935 o The New York Times passou por outra grande mudança institucional, 

faleceu o publisher e principal executivo do jornal há quase quarenta anos, Adolph Ochs. 

Quem assumiu seu posto foi seu genro, Arthur Hays Sulzberger, que fomentou a expansão e 

modernização do diário nova-iorquino que estava em curso naquela década. Entre suas 

medidas ao assumir o cargo estava uma nova política em relação à publicação de imagens e a 

ascensão uma nova geração de profissionais. Ao longo de todo recorte temporal da pesquisa, 

encontramos uma variedade de imagens, especialmente mapas sobre o Nordeste. Ainda em 

                                                 
7 Todas as traduções do trabalho foram realizadas pelo autor, segue em nota de rodapé a versão original de cada 
uma. “All the news that’s fit to print”. 
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1935 o ele ganhou notoriedade no jornal, chegando a capa de diversas edições em matérias 

sobre os movimentos armados que ficaram conhecidos como Intentona Comunista. As 

notícias sobre conflitos ao redor do globo foram uma constante na publicação ao longo da 

segunda metade dos anos 1930 e ganharam ainda mais relevância com o início da Segunda 

Guerra Mundial em 1939. A partir de 1940 o Nordeste do Brasil voltou a ganhar importância 

nas páginas do jornal, especialmente com a cobertura sobre os desdobramentos da instalação e 

funcionamento das bases aéreas na costa atlântica. O novo conflito global, aponta Gay Talese 

(2000, p. 207) foi responsável pela consolidação do jornal que se beneficiou da estrutura 

internacional montada nos anos 1930. A direção do jornal apostou numa cobertura de guerra 

ampla e custosa no lugar de abrir espaço para propaganda como fizeram boa parte dos 

concorrentes, essa estratégia garantiu uma ampliação do número de leitores que continuaram a 

comprar o jornal depois da guerra.  

A investigação das matérias do NYT congregou também de discussões da 

historiografia da imprensa sobre análise dos discursos. Conforme Robert Darnton (2010, p. 

17), um pressuposto para esse tipo de exame é considerar as notícias não como repositório de 

fatos e sim como coletâneas de relatos sobre acontecimentos. Darnton adverte os historiadores 

a se preocupar menos com textos jornalísticos enquanto detentores de fatos - acontecimentos e 

verdades ou mentiras sobre certo tema - e sim a atentar para a forma como os conteúdos estão 

sendo mobilizados nesses relatos, nos discursos. Sobre esse tipo de análise, a historiadora 

Maria Helena Capelato pôs em relevo que:  

 

A leitura dos discursos expressos nos jornais permite acompanhar o movimento das 
ideias que circulam na época. A análise do ideário e da prática política dos 
representantes da imprensa revela a complexidade da luta social. Grupos se 
aproximam e se distanciam segundo as conveniências do momento: seus projetos se 
interpenetram, se mesclam e são matizados. Os conflitos desencadeados para a 
efetivação dos diferentes projetos se inserem numa luta mais ampla que perpassa a 
sociedade por inteiro. O confronto das falas, que exprimem ideias e práticas, permite 
ao pesquisador captar, com riqueza de detalhes, a significação da atuação de 
diferentes grupos que se orientam por interesses específicos. (CAPETALO, 1988, p. 
21) 

 

O enfoque é perceber por meio do exame do vocabulário, enunciados, etc. como 

os jornalistas do Times representavam essa parte do Brasil e se posicionavam no campo 

político em diálogo com proposições de governos e de outros jornais. Problematizando os 

usos que os historiadores fazem da imprensa, as historiadoras Heloisa Cruz e Maria Peixoto 

(2007, p. 258) propõem uma rota semelhante. Para transformar a atuação da imprensa em 

fonte histórica, elas consideram relevante entendê-la enquanto uma linguagem constitutiva do 
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social, que possui historicidade e peculiaridades próprias. Elas defendem que o historiador 

tenha uma sensibilidade de leitura que permita indagar articulações sociais e possibilite 

surpreender posicionamentos, projetos e alinhamentos das publicações em determinada 

conjuntura histórica. Nossa análise das matérias do Times pretende justamente atentar para o 

jogo de posições – alinhamentos, oposições e desvios – através do qual os correspondentes do 

diário nova-iorquino se inserem nos debates das décadas de 1930 e 1940.  

O historiador Robert Darnton retomou o lema do NTY - Toda notícia que couber, 

a gente publica – para refletir sobre os conteúdos utilizados pelos jornalistas e formas eles 

jornalistas escrevem. Segundo Darnton (2010, p. 108), “o grafiteiro queria dizer que os artigos 

só são publicados no jornal se tiver espaço, mas ele também podia estar expressando uma 

verdade mais profunda: as matérias jornalísticas precisam caber em concepções culturais 

relacionadas com a notícia”. Levando em consideração essa questão procuramos relacionar as 

matérias dos jornalistas do The New York Times com a forma como os norte-americanos 

pensam a América Latina e os temas em debate na política norte-americana. Tratando sobre 

essa relação entre campo político e imprensa, René Remond (1996, p. 441) reitera que “os 

meios de comunicação não são por natureza realidades propriamente políticas, podem tornar-

se políticos em virtude de sua destinação, como se diz dos instrumentos transformados em 

armas”. Nossa perspectiva é justamente pensar o papel ativo do Times no campo político 

interamericano a partir da atuação dos seus jornalistas. Como destacou Jean-Noël Jeanneney 

(1996, p. 224) os jornais são um espaço privilegiado para se perceber o jogo do mundo 

político. Ele também deu relevo a necessidade de se perscrutar os múltiplos vínculos que os 

atores da mídia de outros do campo político, suas aproximações e distanciamentos.  

No início do trabalho com as fontes jornalísticas foi identificada uma série de 

mapas que de alguma forma referenciavam o Nordeste. Como não foram encontradas 

quaisquer referências específicas sobre mapas na bibliografia sobre imprensa, recorreu-se a 

historiografia da cartografia para introduzi-los na análise. O historiador Jeremy Black (2005) 

utiliza os atlas para avaliar as transformações nas concepções do espaço e nas relações 

espaciais, principalmente nos séculos XIX e XX. Black (2005, p. 175) nos informa que os 

mapas se tornaram cada vez mais comuns para os leitores de jornais que acompanhavam os 

desdobramentos da Primeira Guerra Mundial e conflitos das décadas de 1920 e 1930. Nessa 

época os mapas se popularizaram, um dos motivos disso foi o barateamento da sua produção a 

partir do uso do plástico. Outro foi que os jornais ampliaram o uso desse recurso para abarcar 

melhor batalhas e outras questões territoriais em sua cobertura. Nas matérias sobre o Nordeste 

identificamos que a cartografia complementava e expandia os temas, geralmente estava 



23 
 

 

presente em artigos e notícias sobre questões variadas como afundamento de navios, turismo e 

estratégias de guerra.  

Tratando também sobre a investigação por meio de mapas, Renato Amado 

Peixoto (2011, p. 18) propõe diversos aspectos para o estudo cartográfico em sua investigação 

histórica da produção de espaços. Dois deles se revelaram muito úteis para se pensar nas 

representações espaciais do Nordeste no jornal. O historiador brasileiro sublinha que a análise 

dos produtos cartográficos tem de atentar para as particularidades técnicas e características de 

mercado – por exemplo, pensar em escalas, projeções, suporte. Em outro tópico ele aponta 

que se faz necessário entender o espaço registrado no mapa como um campo que revela 

enquadramentos – escolhas possíveis do que e como representar – assim como inquirir seus 

usos e funções. As reflexões de Peixoto estimulam a pensar em duas direções: ver o mapa 

dentro de suas especificidades próprias e também a relacioná-lo cuidadosamente com as a 

organização espacial das matérias que eles fazem parte.  

A investigação das representações produzidas pelos jornalistas do The New York 

Times se apropriou de uma série de outras discussões historiográficas anteriores. Foi 

priorizado o diálogo com as pesquisas que também tratam da região Nordeste do Brasil e as 

que realizam problematizações de perspectiva semelhante no campo das relações 

interamericanas.  Os programas da política externa para a América Latina do governo de John 

F. Kennedy no começo da década de 1960 promoveram uma mobilização da opinião pública, 

e também das universidades. Nessa conjuntura se produziram alguns trabalhos acadêmicos 

nos Estados Unidos sobre a região do Brasil que recebeu a maior parte dos recursos 

econômicos e humanos norte-americanos, o Nordeste. Tratam-se de estudos sobre como o 

Brasil poderia resolver – ou não – com a ajuda estadunidense os problemas da região. Em 

geral, eles estão imbuídos nos modelos desenvolvimentistas que a historiografia das relações 

interamericanas criticou a partir dos anos 1960 e 19708.  Dentre essas pesquisas se destaca a 

de Stefan H. Robock sobre o papel do planejamento regional e da ajuda externa norte-

americana no Nordeste. Robock (1980, p. 8)9 sublinha um aspecto interessante, para ele a 

estiagem que demarca o Nordeste é acima de tudo um fenômeno político. Seu diagnóstico é 

que para além de um problema ambiental, ela resulta de uma mobilização política em torno da 

obtenção de recursos financeiros. O economista problematiza assim a imagem do Nordeste 

                                                 
8 Exemplos dessa visão desenvolvimentista são os trabalhos de Riordan Roett (1972) e Joseph A. Page (1972). 
Para uma visão crítica dessa historiografia consultar Joseph Gilbert (2005). 
9 Originalmente publicado em 1963, trabalhamos com uma reimpressão de 1980.   
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divulgada no cenário nacional e internacional e dá um primeiro passo na direção que segue 

este trabalho, desnaturalizar a forma como se vê a região.    

O Nordeste também se faz presente na historiografia recente sobre a relações entre 

os Estados Unidos e o Brasil. A historiadora Flávia Sá Pedreira (2005), por exemplo, 

investiga o carnaval e cotidiano de guerra em Natal, capital do Rio Grande do Norte, entre as 

décadas de 1920 e 1940. Ela evidencia trocas culturais e artísticas entre uma variedade de 

personagens e instituições dos dois países durante a existência da base aérea norte-americana 

Parnamirim Field. Desde agências governamentais até militares e políticos passando por 

jornalistas, comerciantes, atores e fotógrafos e outras. Esta pesquisa se aproximou dessa 

perspectiva ao sublinhar os diálogos entre jornalistas, políticos, burocratas, etc. tanto 

brasileiros quanto americanos. Já o historiador Henrique Alonso Pereira (2005) se dedica a 

pesquisar um dos programas da política externa norte-americana fundado no governo 

Kennedy, a Aliança para o Progresso. Nesse trabalho Pereira (2005, p. 287) analisa como nos 

Estados Unidos se formulou um discurso que demarca o Nordeste como a “região explosiva”, 

prestes a ser tomada por uma revolução comunista. Ele sublinha a atuação do The New York 

Times, através dos textos do seu correspondente Tad Szulc, como um elemento relevante na 

introdução do Nordeste brasileiro como uma das prioridades da política externa norte-

americana. O historiador percebe e historiciza, a forma como se construiu um viés específico 

para se enxergar o Nordeste brasileiro no início dos anos 1960. Este trabalho percorre um 

caminho semelhante, mas se problematizar a forma como a região é apresentada pelo diário é 

um entre as várias trilhas percorridas por Pereira, aqui essa é a estrada principal.           

A historiografia recente das relações interamericanas também tem produzido 

trabalhos relevantes sobre as visões da América Latina produzidas nos Estados Unidos. É o 

caso da pesquisa de Ricardo D. Salvatore (2006) dedicada as interações entre o império 

informal norte-americano, o conhecimento e os textos e imagens sobre o continente latino-

americano entre 1890 e 1945. A partir do conceito de representação o historiador argentino 

investiga exposições museográficas, relatos de viagens, fotografias aéreas, revistas, jornais e 

mapas - entre outras fontes - que procuram esquadrinhar os territórios, as culturas e as pessoas 

do continente. A análise de Salvatore (2006, p. 19) está atenta às condições tecnológicas e 

culturais da conjuntura histórica que permitiu existir um conjunto amplo e variado de 

representações da América Latina. Neste trabalho também investe no conceito de 

representação para inquirir a multiplicidade de imagens e textos produzidos nos Estados 

Unidos, só que em um recorte mais restrito, as páginas do The New York Times.  
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A pesquisa de doutorado de Mary Anne Junqueira (2000) também se foca em uma 

única publicação, a revista Seleções do Reader’s Digest. Ela dá conta de como a revista 

imaginou e representou a América Latina durante o período em que a publicação funcionou 

no país, de 1942 a 1970. Percorrendo os textos impressos ao longo desses quase trinta anos, a 

historiadora estabelece elos entre noções do imaginário norte-americano - como wilderness10 

e fronteira - e contextos históricos como Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Junqueira 

(2000, p. 16) também sublinha a importância das certas noções como as de imaginário social, 

representação e lugar do outro. Ela também relaciona as mudanças e permanências nas visões 

da América Latina ao longo do tempo com a revista e suas relações com mundo que a 

circunda, uma estratégia também adotada ao longo dessa pesquisa. Assim como Mary Anne 

Junqueira, esse trabalho também atenta para o componente espacial das discussões de Said 

sobre os lugares criados através de textos e imagens para representação do outro. 

 Outra pesquisadora que se dedica a discussões espaciais na história das relações 

interamericanas é Lúcia Lippi Oliveira (2000), sua proposta é comparar as representações da 

identidade nacional nos Estados Unidos e no Brasil. Para tal a historiadora lança mão de uma 

série de categorias que permeiam as discussões identitárias nos dois países, entre elas: 

fronteira; sertão; bandeiras e marcha para o Oeste. Chama a atenção a relevância dada a 

mobilização do espaço, a percepção de Lippi Oliveira (2000, p. 70) de que as categorias 

espaciais - por exemplo o sertão - são apropriadas historicamente por variados discursos: o 

literário; o estatal; o historiográfico; etc. Essa investigação sobre uma geografia imaginativa 

do Nordeste também investe nesse ponto, pensar a mobilização da região no discurso 

jornalístico das formas mais diversas ao longo de doze anos de edições diárias.  

Traçadas as linhas gerais das rotas que perseguidas nessa pesquisa histórica, 

vamos explicitar sua organização. Seguindo uma lógica cronológica e temática, ela foi 

dividida em três capítulos que comportam, cada qual, duas partes. Cada um deles aborda uma 

conjuntura distinta em se formularam representações diversas do Nordeste brasileiro no The 

New York Times. O primeiro aborda o recorte temporal entre 1933 e 1940, da contratação do 

correspondente no Brasil e primeira aparição do Nordeste no diário até o momento 

exatamente anterior as notícias sobre a guerra. Já o segundo vai das primeiras matérias sobre a 

região depois de iniciado conflito global até o ingresso oficial do Brasil junto aos Aliados em 

agosto de 1942. No terceiro capítulo é investigada a geografia imaginativa deste recorte 

                                                 
10 Ela opta pelo termo original em inglês porque este seria de difícil tradução. Segundo Mary Anne Junqueira 
(2000, p. 57-8) ele se relaciona com os lugares que produzem sentimentos e sensações nos homens, é um estado 
mental provocado pela observação de um lugar comumente relacionado a conquista do Oeste americano. Outros 
autores, como Henrique Alonso Pereira (2005, p. 68), fazem apontamentos semelhantes sobre o tema.    
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espacial daí até o momento em que ele deixa de ser referenciado na publicação, já nos últimos 

meses da guerra.  

  O primeiro capítulo se centra na atuação de Frank Garcia, o norte-americano 

contratado para atuar como correspondente Brasil. Nele se analisa suas representações do 

Nordeste na cobertura jornalística do cenário político efervescente da década de 1930 e as 

compara com as formuladas no Brasil. A primeira parte do capítulo é focada nas matérias 

sobre os movimentos armados nos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de 

Janeiro de outubro de 1935 que ficaram conhecidos como Intentona Comunista. Nesse 

momento se divulgou em reportagens no Times novas visões da região ligadas as cidades, as 

sublevações militares e aos revolucionários comunistas. A segunda parte inicia no período 

imediatamente anterior ao Estado Novo e aborda as mudanças na atuação do correspondente 

com a instalação da ditadura em 1937. Também trata do peso da estrutura estatal de controle 

de informações sobre as representações do Nordeste levadas ao exterior. A região alvo da 

ação revolucionária abre espaço para nova geografia imaginativa estabelecida a partir da 

intervenção do governo chefiado por Vargas. Os leitores norte-americanos são apresentados a 

um lugar demarcado pela seca, violência e fome, que está sendo transformada pelas políticas 

de migração do Estado Novo.  

A conjuntura de aproximação da guerra do continente americano é o ponto de 

partida do segundo capítulo. O Nordeste do Brasil deixa de ser um tema exclusivo de Frank 

Garcia e passa a ser referenciado nas mais variadas seções do jornal: literatura, editorial, 

turismo, economia e outras. A partir do jogo político do qual participam o governo norte-

americano e o brasileiro, a região entra ascende dentro no NYT.  A primeira parte do capítulo 

dá conta das visões dela – em textos e mapas – que se relacionavam a guerra, mas não se 

inseriam dentro de planos bélicos. Nela são investigadas resenhas literárias, notas sobre 

economia e relatos de viagem que postulavam a região como um lugar importante do Brasil. 

Na perspectiva da publicação, um espaço distinto do perigoso Sul que abrigava as perigosas 

colônias alemã e italiana, um recorte onde em surdina se tramariam ações que favoreciam o 

Eixo. O segundo tópico do capítulo acompanha uma mudança na percepção sobre o Nordeste. 

Com o avanço do conflito ele passou a figurar como o ponto mais perigoso do continente por 

conta de sua proximidade da costa africana. Entre em cena os especialistas em estratégicas de 

guerra e seus mapas para mostrar o perigo que a defesa hemisférica corria nesse recorte 

específico do território brasileiro. Esse Nordeste perigoso é formulado também nas notícias 

sobre os ataques submarinos na costa do Oceano Atlântico, bem como nas matérias sobre a 

construção de defesas militares brasileiras na região.  
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No terceiro capítulo se discuti outra metamorfose nas representações do Nordeste. 

Se em meados de 1942 ele era delineado enquanto o lugar mais perigoso da América, a partir 

da declaração de guerra do Brasil ele passa a ser encarando como a ponta de lança da vitória 

aliada sobre as forças do Eixo. As representações da região se transformaram com a nova 

conjuntura, parte considerável delas passou a se pautar na imagem de um espaço moderno e 

relevante nas ações dos Aliados em outros continentes a partir da ajuda norte-americana. Este 

capítulo indaga os novos papéis que o Nordeste do Brasil assumiu nas matérias do Times até o 

final da guerra em 1945 em duas partes. A primeira delas aborda especificamente virada de 

um foco de perigo para um ponto de apoio para os aviões norte-americanos e de mobilização 

ofensiva das tropas brasileiras. Já a segunda se dedica aos artigos e reportagens sobre 

crescimento econômico e diminuição da pobreza no Nordeste a partir do auxílio 

estadunidense. Nela se discuti a geografia imaginativa de um espaço em transformação graças 

as soluções técnicas trazidas pelos engenheiros, especialistas e professores universitários 

norte-americanos. Explicada a organização dos capítulos é hora de seguir pelas estradas que 

inquietaram Jorge Luís Borges, os caminhos que põem os espaços e as publicações em um 

jogo de bifurcações e encontros.   
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1. NOSSO HOMEM EM COPACABANA: REVOLTAS ARMADAS E AÇÕES 

GOVERNAMENTAIS (1933-1940)  

  

O chapéu negro descansa sobre a mesa, o homem desembrulha o jornal recém-

comprado por dois centavos e o abre para ler enquanto toma seu café. Outras pessoas estão no 

balcão, mas a maior parte está do outro lado da vidraça. Elas caminham pela 5ª Avenida, 

algumas delas atravessam o calçamento em direção ao Central Park para aproveitar a manhã 

de verão, talvez alguma entre no Museu Metropolitano de Arte. O título da publicação nas 

mãos do senhor, The New York Times, ocupa praticamente todo o cabeçalho da primeira 

página, ao lado esquerdo dele há um quadro com o lema: “Toda notícia que couber, a gente 

publica”. A direita da palavra Times um pequeno parágrafo nos informa das condições 

climáticas e uma linha abaixo temos o dia e a data: domingo, 20 de agosto de 1933. O senhor 

lê com cuidado a chamada das matérias, ainda na capa está uma sobre a mobilização dos 

democratas para reorganizar e modernizar sua gestão municipal em Nova York. Também nela 

há informações sobre um congresso sionista na Alemanha e o temor que ele desperte novas 

animosidades naquele país. A colunista de moda aconselha na oitava página a usar terno de 

malha, mesmo que se anuncie um clima mais quente no mês seguinte. Já na 24, a assinatura 

pelo presidente Roosevelt de uma lei para regular a concorrência das indústrias de madeira, 

aço e petróleo. A seção Hollywood nos põe a par das celebridades, o ator John Gilbert, depois 

de um ano apagado vai voltar as telas junto com Greta Gabo. Na capa do caderno de esportes 

está a derrota fora de casa do New York Yankees para o White Sox de Chicago. Na página 8 da 

seção de livros dominical há um artigo sobre a literatura contemporânea brasileira, entre os 

autores destacados está José Américo. Segundo o texto, ele é um romancista que escreve com 

realismo sobre sua terra natal, o Nordeste. O artigo descreve uma região marcada pela 

destruição, onde línguas de fogo devoram árvores e a sede conduz à morte na terra gretada. 

No meio do emaranhando de notícias, reportagens, artigos e editoriais que compõem a 

recheada edição de domingo11, um recorte espacial dentro do Brasil é apresentado ao leitor. 

 Essa é a primeira vez que o Nordeste brasileiro recebeu atenção do The New York 

Times, a partir de então a região ganhou cada vez mais referências no diário. Nesse capítulo 

trabalhamos com os textos de Frank M. Garcia, o jornalista contratado pelo Times no ano 

anterior para atuar como correspondente internacional no Brasil. Nos preocupamos com sua 

                                                 
11 As notícias dessa edição foram obtidas no acervo eletrônico do jornal. Disponível em 
<http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&region=Masthead&pgtype=SectionFront&module=S
earchSubmit&contentCollection=todayspaper&t=qry188#/*/from19330820to19330820/allresults/1/allauthors/ne
west/> Acesso 19 mai. 2014. 



29 
 

 

atuação na produção de uma geografia imaginativa do Nordeste brasileiro por meio das 

matérias enviadas do escritório da então capital federal para sede do jornal na ilha de 

Manhattan até 1940. Optamos por dividi-lo em duas partes que abordam recortes temporais e 

temáticos distintos. A primeira contempla os textos do correspondente tratando dos levantes 

armados de 1935 que ficaram conhecidos como eventos da Intentona Comunista. A segunda 

aborda as publicações sobre seca, migração e intervenção estatal publicadas entre 1937 até 

1940, época em que o país vivia a ditadura do Estado Novo que só viria a acabar cinco anos 

depois.  

Antes de adentrarmos nas matérias produzidas pelo jornalista no Brasil e 

publicadas no jornal americano ao longo de quase dez anos, é pertinente responder uma 

questão preliminar: quem foi Frank M. Garcia?  No final da década de 1940 foi publicado nos 

Estados Unidos uma coletânea de livros sobre personalidades da América Latina, o sexto 

volume dela é dedicado especificamente ao Brasil. Entre as biografias resumidas de políticos, 

industrialistas, advogados e artistas residentes do país encontramos o perfil de Frank Garcia 

elaborado por Ronald Hilton (1948, p. 102). A partir dele sabemos que o futuro 

correspondente nasceu no ano de 1887, em Porto Rico, seus pais eram José Garcia y Garcia e 

Viviane O’Brien Sanchez. Ele era então casado com Mabel Garcia, mas não sabemos quando 

contraiu matrimônio. Também somos informados que frequentou a Juniata College, 

instituição de ensino superior do estado norte-americano da Pensilvânia, mas não sabemos 

quando ou que curso.  

A pequena biografia de 1948 também traça uma cronologia de sua atuação 

profissional até então, ele trabalhou como repórter do jornal Public Ledger da Filadélfia entre 

1914 e 1917. Depois dessa experiência atuou em empresas privadas até 1928 e quatro anos 

depois ingressou para o The New York Times como correspondente no Brasil. Em 1945 ele 

fundou o jornal Brazil Herald, um serviço de notícias em inglês para circular no país. O perfil 

também lista as associações da qual Garcia faria parte, entre elas estão: o Instituto Brasil-

Estados Unidos, o Sociedade Americana do Rio de Janeiro, e Câmara Americana de 

Comércio para o Brasil12. Tratam-se de associações criadas no começo do século XX no 

Brasil para atuar na intermediação cultural, política e econômica entre os dois países, seus 

quadros são formados por norte-americanos socialmente destacados que moram no país. Além 

disso, ele era membro do Gávea Golf and Country Club e do Rio de Janeiro Country Club, 

                                                 
12 Em inglês: Brazil-United States Institute, America Society of Rio de Janeiro, American Chamber of 
Commerce for Brazil. As duas últimas possuem sítio eletrônicos oficiais. Disponíveis, respectivamente, em: 
<http://www.americansocietyrio.org/amsoc/default.asp> e <http://www.amcham.com.br/>. Acesso em 19 mai. 
2014. 
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clubes onde circulavam apenas figuras de grande prestígio e poder econômico da sociedade 

carioca.  

Uma pesquisa na hemeroteca da Biblioteca Nacional encontra diversas edições 

dos jornais cariocas que citaram o nome de Frank Garcia entre as décadas de 1930 e 195013. 

Na maior parte das referências se trata de congratulações no quadro dos aniversariantes e 

eventos com autoridades brasileiras e norte-americanas onde ele esteve presente. Esse 

conjunto de informações nos permite pensar no jornalista que no começo da década de 1930, 

quando assumiu o cargo de correspondente, era então um homem com quarenta e cinco anos, 

graduado e com experiência em jornalismo e em negócios. Era bem relacionado e ingressou 

em diversos clubes, associações e frequentou eventos onde circulavam as pessoas mais 

influentes e abastadas do Rio de Janeiro.  

A imprensa da capital foi uma fonte importante para obter outras informações 

relevantes sobre o jornalista, especialmente a seção de falecimentos. Segundo relatam os 

jornais ele morreu aos 71 anos, em 20 de junho de 1958, no Rio de Janeiro, vítima de uma 

pneumonia. Dos quatro dos grandes jornais da cidade que publicaram um texto sobre sua 

trajetória de vida14, o Diário de Notícias (21 jun. 1958, p. 2) foi o que destinou o maior texto e 

o único deles a divulgar uma fotografia do correspondente. A matéria apresenta Garcia como 

um jornalista que se identificava com o país onde morava há 44 anos e que recebeu a Ordem 

do Cruzeiro do Sul. Se levarmos em conta todo esse tempo de moradia no país e cruzarmos 

com as notas biográficas de Ronald Hilton, podemos supor que ele trabalhou para o Public 

Ledger como correspondente internacional já que estaria desde 1914 no Brasil. Para além 

dessa conjectura, fica o indício que Frank Garcia antes de entrar para o NYT já morava no país 

e falava português, o que certamente pesou para o diário nova-iorquino tê-lo contratado.  

Uma pequena passagem no Diário Oficial da União (05 nov. 1948, p. 10)15 

confirma que ele recebeu a maior honraria concedida a um estrangeiro pelo governo do Brasil, 

pelos serviços prestados na aproximação com os Estados Unidos16. A honraria recebida por 

Frank Garcia no governo do ex-ministro de guerra de Getúlio Vargas ratifica as suas boas 

                                                 
13 A pesquisa na hemeroteca está organizada em décadas, ao longo delas o nome do jornalista foi citado 
respectivamente, 57, 52 e 50 vezes no total de publicações do Rio de Janeiro disponíveis no acervo da BN. 
Disponível em: < http://hemerotecadigital.bn.br/> Acesso em 19 mai. 2014. 
14 São eles: Correio da Manhã, Diário Carioca, Diário de Notícias e Jornal do Brasil.  
15 Disponível em <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2695860/pg-10-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-
05-11-1948/pdfView> Acesso em: 14 abr. 2014.   
16 A mais conhecida e polêmica insígnia da Ordem do Cruzeiro do Sul concedida pelo Brasil foi a que o 
presidente Jânio Quadros ofereceu a Che Guevara – revolucionário argentino e então ministro de Cuba - em 
agosto de 1961. O que causou mal-estar nas relações Estados Unidos-Brasil naquele momento de acirramento da 
Guerra Fria na América Latina.  
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relações com figuras importantes do governo brasileiro ao longo da sua carreira no país. O 

jornalista também faz parte da toponímia da cidade do Rio de Janeiro, uma rua recebeu seu 

nome, possivelmente em uma homenagem póstuma17. Para seguir em nossa investigação das 

representações do Nordeste produzida nas páginas do Times, deixamos de lado - por enquanto 

- o correspondente veterano dos anos 1950 muito bem aclimatado nos altos círculos da 

política e sociedade brasileira. Vamos voltar para a época em que Frank Garcia ainda estava 

para assumir seu posto no Brasil, o começo da década de 1930. 

O historiador Boris Fausto (1995, p. 319) nos auxilia a retomar alguns 

acontecimentos políticos importantes da década de 1930. O primeiro ano dela marca uma 

virada na política brasileira, um golpe de estado que depôs o presidente Washington Luís e 

impede que o candidato Júlio Prestes, eleito pelo Partido Republicano Paulista chegue ao 

poder. No seu lugar uma junta militar colocou o candidato derrotado, Getúlio Dornelles 

Vargas que havia concorrido pela Aliança Liberal. O historiador classifica o movimento como 

uma revolução de elite, na medida em que foi planejada e executada por políticos e militares 

de alto escalão e a classificou como um problema de sucessão presidencial. De fato, a 

constituição de 1891 não permitia a reeleição e esta foi a primeira vez desde sua promulgação 

que um indicado pelo presidente não conseguiu assumir o cargo. No entanto, mais que uma 

simples crise de sucessão o golpe de 1930 revela uma complexidade de posições políticas que 

ganhavam impulso no país. O brasilianista Thomas Skidmore (1975, p. 27-31) vai nesse 

sentido ao esquadrinhar as forças políticas que apoiaram o golpe. Entre elas estavam oligarcas 

descontentes com o governo de Washington Luís, como o próprio Vargas e seu vice João 

Pessoa, grandes cafeicultores paulistas, militares de alta patente bem como os membros do 

tenentismo que defendiam propostas mais revolucionárias como a educação pública 

obrigatória e a reforma agrária além de um governo central forte e o voto secreto. As 

primeiras medidas do novo governo se aproximam especialmente do segundo grupo, as casas 

legislativas foram fechadas, um sistema de interventorias que substituiu os governadores foi 

instalado, a constituição foi suspensa e o chefe do governo passou a governar por decretos.        

Depois de instaurado o Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas, 

começaram os embates entre os grupos políticos diversos que haviam se afinado para o 

estabelece-lo, Dulce Pandolfi (2003, p. 17 e seguintes) explora esses atritos. Entre as 

agitações e crises, a historiadora destaca um movimento revolucionário iniciado São Paulo 

que recebeu apoio de lideranças gaúchas e mineiras. Insatisfeitos com as medidas 

                                                 
17 A Rua Frank Garcia fica na Ilha do Governador, mais precisamente no bairro Tauá.  
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centralizadoras do governo, bem como com a demora em se restaurar o estado de direito, 

eclodiu um movimento armado em julho de 1932. O movimento objetivava, entre outros 

pontos, que os estados tivessem maior autonomia e que o governo estabelecido dois anos 

antes convocasse uma assembleia para produzir uma nova constituição para o país e realizasse 

eleições. Os revolucionários paulistas foram derrotados em três meses, mas pouco depois 

estava instalada no Rio de Janeiro a Assembleia Nacional Constituinte que terminaria seus 

trabalhos em 1934.  

Essa efervescência na vida política do país dos primeiros anos da década de 1930 

não estampa apenas as páginas da imprensa brasileira; jornais estrangeiros também dão 

visibilidade aos eventos. O NYT publicou sobre os eventos que ficaram conhecidos como a 

Revolução 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932 a partir do serviço de notícias da 

Associated Press18, também sediada em Nova York. Utilizando a cobertura da AP o jornal19 

tinha acesso as matérias de um correspondente da agência sediado no Rio de Janeiro, assim 

como todos os outros veículos de imprensa que possuíam contrato com a agência. Ainda no 

final de 1932, a sigla AP desaparece do início da maior parte das matérias enviadas da capital 

federal brasileira e no seu lugar aparece a informação: Telegrama especial para o The New 

York Times20, é a chegada do correspondente Frank M. Garcia. 

Em sua história do diário Gay Talese (2000) não se refere aos jornalistas 

contratados para atuar na América Latina. Acreditamos que certamente um dos fatores que 

contribuíram para a contratação de Garcia deve estar a agitação política que o país atravessava 

e o desejo de obter notícias exclusivas de acontecimentos como a guerra civil recém-

terminada e o golpe de estado anterior. Outro é a expansão da cobertura do jornal na América 

do Sul, já que em 1932 o diário mantinha um correspondente na Argentina chamado John W. 

White que também escrevia sobre as relações com os países vizinhos21.  Se ainda no final 

desse ano o novo correspondente começou a enviar do Rio de Janeiro matérias para serem 

publicadas nos Estados Unidos, apenas no ano seguinte o Nordeste brasileiro ingressou nas 

páginas do diário, só que não em um texto de Frank Garcia e sim um artigo de Josias Carneiro 

                                                 
18 A AP é hoje considerada uma das maiores agências de notícias do mundo. Ela se encontra em atividade de 
1846, quando foi fundada por uma união de cinco jornais de Nova York que desejavam obter notícias da Guerra 
no Mexicano-Americana (1846-1848) direto do front.  Informações obtidas no sítio eletrônico da companhia, 
disponível em < http://www.ap.org/company/history/ap-history> Acesso em 19 mai. 2014. 
19 As notícias sobre o Brasil publicadas no Times entre 1930 e 1932 estão disponíveis em 
<http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&region=Masthead&pgtype=SectionFront&module=S
earchSubmit&contentCollection=todayspaper&t=qry696#/Brazil/from19300101to19321231/allresults/1/allautho
rs/oldest/> Acesso em 19 mai. 2014.  
20 “Special Cable to The New York Times”. 
21 No hyperlink fornecido na penúltima nota de rodapé, existem algumas matérias assinadas por John White que 
tratam das relações da Argentina com outros países da América do Sul.  
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Leão22, então funcionário do corpo diplomático brasileiro em território americano. Em um 

artigo extenso - quatro colunas completas - na famosa seção dominical de livros, ele se dedica 

a comentar algumas obras publicadas recentemente no Brasil, entre elas está uma de José 

Américo:   

 

Um livro totalmente diferente é "Bagaceira" de José Américo. É um romance do 
Nordeste, o local de nascimento do autor: a terra sedenta, sem água, com suas longas 
filas de pessoas sem abrigo, a miséria da fome prolongada, a visão dolorosa do gado 
morto e pessoas mortas em meio a mata em chamas. Isto é realista: ele deve ter 
vivido. (NYT, 20 ago. 1933, p. 8)23 

 

Em sua resenha do romance de José Américo lançado cinco anos antes24, o 

diplomata posiciona o enredo em um recorte específico dentro do país, o Nordeste. Segundo 

ele este seria o espaço da seca e da miséria onde o literato teria nascido e sobre o qual 

escreveria com realismo. Assim a primeira vez que o Nordeste aparece no The New York 

Times ele é caracterizado a partir de um conjunto de textos e imagens produzidos no Brasil, 

mais especificamente no campo da literatura. A escrita “realista” de Américo apresentada no 

artigo aciona algumas das noções que acompanham o Nordeste até hoje25 caracterizando 

como um lugar de miséria e falta d’água.  

A profusão dessas representações pode levar a pensar que essas são características 

inerentes desse recorte espacial. No entanto, a pesquisa histórica nos permite refletir sobre sua 

construção. Assim o fez Durval M. Albuquerque Júnior (2009, p. 79) ao estabelecer a região 

Nordeste como uma unidade criada a partir de uma multiplicidade de falas, práticas e histórias 

a partir do final do século XIX. Nas primeiras décadas do século XX a literatura, da música, a 

sociologia, a economia e o cinema tem um papel fundamental para demarcar o que é o 

Nordeste. Escritores como Graciliano Ramos, músicos de Luiz Gonzaga e Jackson do 

Pandeiro, intelectuais como Gilberto Freyre atuaram em seus trabalhos para produzir este 

                                                 
22 Josias Leão foi um diplomata brasileiro que trabalhou em diversos países da Europa e nos Estados Unidos. Na 
década de 1930 já era reconhecido como um grande conhecedor das artes brasileiras, incluindo pintura, escultura 
e literatura. 
23 “An entirely different book is "Bagaceira" by José Américo. It is a romance of the Northeast, the birthplace of 
the author: a thirsty land, without water, with its long lines of homeless people, the misery of protracted hunger, 
the painful sight of dead cattle and dead people amid burning woods. It is must of realism: it must have been 
lived”. 
24 O romance A Bagaceira, lançado em 1928 pela editora José Olympio, é considerado um dos marcos iniciais do 
regionalismo na literatura brasileira, seu enredo se passa no êxodo da seca do 1898. 
25 Uma pesquisa no acervo do NYT abrangendo todo o século XX com os termos “Brazil Northeast” encontra 
mais de 6 mil resultados, muitos deles apresentam o Nordeste com as designações apresentadas por Josias 
Carneiro Leão. Disponível em <http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?acti 
on=click&region=Masthead&pgtype= 
SectionFront&module=SearchSubmit&contentCollection=todayspaper&t=qry188#/northeast+brazil/> Acesso 
em: 19 mai. 2014. 
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espaço-problema dentro da nação, estereotipado pela seca, pelo messianismo, pelo 

banditismo. O artigo de Carneiro Leão para o The New York Times, retoma um desses três 

aspectos, para ele o Nordeste do romance de José Américo é demarcado pela destruição 

provocada pela estiagem. 

Depois desse texto, o Nordeste submerge novamente nas páginas do The New 

York Times. Os textos enviados pelo correspondente Garcia continuam sendo publicados no 

diário nova-iorquino, mas a maior parte deles versavam sobre questões políticas e econômicas 

centradas especialmente na capital federal e no estado de São Paulo, principal polo econômico 

do país. No cenário político brasileiro de então, se debatia questões sobre o texto 

constitucional que estava sendo elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte. A nova 

carta magna foi promulgada em julho de 1934 e estabelecia, entre outras determinações, uma 

primeira eleição indireta para presidente naquele mesmo ano, com os votos dos membros da 

assembleia, e depois eleições diretas para o cargo a serem realizadas em quatro anos. O 

vencedor da eleição indireta foi Getúlio Vargas que iniciou a fase constitucional de sua 

primeira e longa - um total de quinze anos - passagem pelo Palácio do Catete, então sede do 

poder executivo brasileiro. 

 

1.1 As cidades e os movimentos armados  

 

Se trazer um correspondente foi uma aposta para uma cobertura diferenciada da 

efervescência política brasileira, isso se revelou uma estratégia promissora nos meses finais de 

1935. Na noite de 23 de novembro eclodiu em Natal, capital do Rio Grande do Norte, uma 

revolta armada no 21º Batalhão de Caçadores que tomou o poder da cidade e também se 

espalhou para o interior. No dia seguinte, já informados da rebelião no outro estado, se iniciou 

uma quartelada iniciada no 2ª Companhia do Exército de Pernambuco. Já no dia 27 se 

levantaram militares de várias divisões da capital federal em apoio aos amotinados nos dois 

estados ao norte. A historiadora Marly Vianna (2007, p. 27 e seguintes) aponta que por trás da 

unidade que se estabelece para esses movimentos quando os intitula genericamente de 

Intentona Comunista, há uma multiplicidade de ações, planos e motivos. Nesse caldeirão 

estão incluídos: parte do membros do tenentismo que havia apoiado Vargas cinco anos antes; 

da Internacional Comunista sediada em Moscou; da Aliança Nacional Libertadora, fechada 

pelo governo meses antes; do Partido Comunista do Brasil; e de civis e militares que não 
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faziam parte de qualquer organização26. Os três movimentos não resistiram muito tempo, o 

mais longevo foi o iniciado em Natal que durou apenas quatro dias. Em sua investigação 

sobre a trajetória de Getúlio Vargas e o controle social no país, o sociólogo R. S. Rose (2001, 

p. 87-91) sublinha a intensa repressão aos levantes armados, utilizando tropas estaduais, 

federais e mesmo espiões para vencer os revoltos. Depois de terminados os combates, se 

iniciou uma perseguição a todos considerados subversivos na ótica do aparelho repressivo 

governamental, resultando em prisões, torturas, assassinatos e deportações.    

No curto espaço de tempo no qual os movimentos armados tomaram o controle de 

cidades e batalhões e conseguiram combater as tropas leais ao governo, as notícias sobre uma 

revolução ocorrendo em vários pontos do país ganharam destaque na imprensa brasileira e 

estrangeira. Uma nota na capa da edição de 25 de novembro produzida pela Associated Press 

apresenta as primeiras informações do um movimento armado no país publicadas no Times:  

 

O governo brasileiro, foi anunciado oficialmente essa noite, enviou tropas, unidades 
navais e aviões militares às pressas para a parte nordeste do país para suprimir uma 
revolta certamente apoiada por comunistas. [...] Observadores informados disseram 
que a revolta, se não for controlada, deve se tornar um movimento socialista anti-
imperialista. Havia suspeitas desse plano há meses. O receio expresso foi o de que 
ele cresça e envolva toda a nação. A censura para despachos enviados foi 
estabelecida hoje, mas foi revogada depois. (NYT, 25 nov. 1935, p. 1)27   

 

Assim “a parte nordeste do país” emerge novamente nas páginas do Times 

diretamente na capa como um palco de revoltas armadas. A nota põe os leitores a par de um 

quadro revolucionário que se desenvolve em um recorte específico do país e grifa que é 

considerado certo o envolvimento dos comunistas. Dessa forma o recorte espacial como a ser 

caracterizado não mais pelas imagens de fome e seca - como no artigo de dois anos antes - e 

sim por uma revolução socialista, a qual se teme que abarque todo o Brasil caso não seja 

derrotada. O controle de informações que a nota faz referência é pertinente para se pensar em 

dois pontos. O primeiro é questionar o motivo pelo qual o jornal não publicou uma notícia 

enviada pelo seu correspondente no Rio de Janeiro, talvez seu despacho tenha sido retido pela 

censura estabelecida. A segunda tem a ver com uma nota de uma frase enviada de Buenos 

Aires e publicada na mesma edição, a qual afirma que circulam informações na capital do 

                                                 
26 Para um aprofundamento no tema indicamos a obra citada de Marly Vianna (2007). Ela faz uma recapitulação 
dos personagens, conjunturas, ações e repressões aos movimentos armados de 1935. 
27 The Brazilian Government it was officially announced tonight has ordered troops, naval units and army planes 
rushed to the northeastern part of the country to suppress a revolt assertedly aided by Communists. The soldiers 
of the Twenty-first Battalion of Chausseurs at Natal, capital of the State of Rio Grande do Norte. [...] Informed 
observers said the revolt, if unchecked, might develop into a Socialist-anti-imperialist movement. It plans had 
been suspected for several months. Fears were expressed that such as development would embrace the entire 
nation. The Censorship to outgoing dispatches was established today, but was relaxed later”.  
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Brasil que Luís Carlos Prestes, estaria à frente do movimento. A nossa hipótese é que ao 

mesmo tempo o governo brasileiro estava impedindo que certas matérias saíssem do país para 

serem publicadas no exterior, ele também estava controlando as informações vinculadas 

permitidas. Assim a referência a Prestes não está presente na nota que apresenta os 

movimentos do governo, chefiado por Vargas, para combater a revolta armada e que afirma 

que a censura foi suspensa. Essa conjuntura é relevante para nossa investigação das 

representações do Nordeste produzidas no The New York Times, na medida em que o trabalho 

dos jornalistas28 que publicam no diário é monitorado por autoridades brasileiras.    

No dia seguinte o diário estampou na capa uma extensa matéria do correspondente 

Frank M. Garcia. Essa é primeira contribuição do jornalista que chegou a primeira página e 

também a primeira que informa seu nome. Isso é importante dentro da hierarquização nas 

páginas jornal sobre a qual escreveu Robert Darnton (2010, p. 80), historiador e ex-repórter 

do Times. Segundo ele, a distribuição das matérias e a presença ou ausência do nome de quem 

as redigiu fazem parte de um sistema reforços da importância de jornalistas e temas. Levando 

em consideração esse aspecto temos um duplo movimento, por meio dos levantes armados o 

Nordeste ganha notoriedade e sai do fundo do jornal, bem como o correspondente no Brasil é 

premiado com seu nome e texto na capa. Abaixo da manchete “LEI MARCIAL NO BRASIL 

É PROCLAMADA POR VARGAS; REBELDES PERDEM PERNAMBUCO”, ele trata do 

que seriam os últimos desdobramentos na luta contra os revolucionários:  

 

A lei marcial para sessenta dias foi votada pelo Congresso esta noite a pedido do 
presidente Getúlio Vargas e seu gabinete, enquanto o exército federal, forças da 
marinha e aeronáutica combatiam revolucionários nos estados de Pernambuco e Rio 
Grande do Norte. Regimentos se amotinaram nos dois estados e tomaram as cidades 
de Pernambuco (Recife) e Natal. O governo informou que tropas leais expulsaram os 
rebeldes da cidade de Pernambuco e agora estão lutando contra eles nos subúrbios. 
Natal ainda é controlada por rebeldes. (NYT, 26 nov. 1935, p. 1)29   

 

A matéria precisa os estados onde os motins haviam eclodido, Rio Grande do 

Norte e Pernambuco e informa onde ainda estavam ocorrendo os combates com as tropas 

leais. O correspondente se foca especialmente nas manobras governamentais, a aprovação da 

lei marcial e o usos das forças militares do país no sufocamento dos rebeldes ocupam grande 

                                                 
28 Não foi possível identificar quem seria o correspondente da Associated Press – ou se era apenas um –   no 
recorte temporal da década de 1930 até 1945.  
29 “MATIAL LAW FOR BRAZIL IS PROCLAMED BY VARGAS; REBELS LOSE PERNAMBUCO”. 
“Martial law for sixty days voted by Congress tonight at the request of President Getulio Vargas and the Cabinet, 
while Federal Army, naval, and air forcers battled revolutionists in the States of Pernambuco and Rio Grande do 
Norte. Regiments mutinied in two States and seized the cities of Pernambuco (Recife) and Natal. The 
government reported that loyal troops drove the rebels from the city of Pernambuco and are now fighting them in 
suburbs. Natal is still held by rebels”. 
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parte do seu texto. Sob este ponto de vista, Garcia estabelece os focos de combate em Recife e 

Natal, a cidade que ainda permanecia sob controle dos revoltosos. Nos termos de uma 

geografia imaginativa do Nordeste, suas referências não se vinculam a concepção de matas e 

campos destruídos pela estiagem do artigo de Josias Leão, já que os embates com os rebeldes 

se estabeleciam nas cidades e redondezas. O Nordeste onde surge os regimentos amotinados é 

citadino, a disputa com as tropas governamentais é pelo controle de dois sítios urbanos 

importantes como as cidades de Recife e Natal.  

O espaço urbano se destaca também na principal fotografia escolhida para a 

matéria (Figura 1). Se trata de uma visão aérea da capital do Rio Grande do Norte, nela se 

sobressaem a direita a curva de um grande rio – que sabemos ser o Potengi – e a esquerda as 

construções da cidade, a maior parte delas casas, mas também edificações de maior vulto 

como galpões, prédios com alguns andares e o porto. Esse último é referenciado também na 

legenda da foto: “Uma visão aérea do importante porto marítimo de Natal, reportado como 

tomado por tropas liberadas por comunistas” (NYT, 26 nov. 1935, p. 16)30. A matéria não 

esclarece especificamente porque o porto da capital norte-rio-grandense seria importante, nem 

de quando é a fotografia, mas registra que forças governistas e rebeldes guerreiam pelo 

domínio de cidades importantes do Brasil.  Assim como no texto, a fotografia e sua legenda 

apontam o espaço citadino como o lugar de atuação rebelde, o Nordeste onde aparecem os 

movimentos revolucionários é o das cidades e seus subúrbios. Mesmo em um país onde a 

maior parte da população ainda estava no campo, as capitais são um território estratégico nos 

termos de sublevações que buscavam tomar o poder31. Elas concentram os bancos, quartéis, 

aeroportos, centrais de comunicação, igrejas, sedes do poder executivo e legislativo que 

precisam ser controlados para garantir o sucesso da revolução.     

Geralmente o diário de Nova York publicava apenas uma imagem para uma 

matéria importante que fosse tema da capa. No caso da edição de 26 de novembro não havia 

apenas uma para o texto do correspondente do Brasil, mas sim três. A quantidade ressalta a 

relevância do texto de Frank Garcia para aquela edição mas também aponta para um processo 

de transformação na política de publicação de imagens do Times. Em abril de 1935 morreu 

Adolph Ochs, que desde o século anterior ocupava a função de publisher, o responsável pelo 

controle de todo jornal. Depois da sua morte, seu genro Arthur Hays Sulzberger, assumiu a 

função e começou a modernizar os quadros e políticas do diário nova-iorquino. Gay Talese 

                                                 
30 “An aerial view of the important seaport of Natal, reported taken by soldiers led by Communists”. 
31 O Brasil só viria a se tornar um país onde a maior parte da população está nas cidades a partir da década de 
1970. O trabalho de Homero Costa (1995), por exemplo, apresenta a espacialização dos revolucionários do Rio 
Grande do Norte tomando diversos pontos considerados estratégicos de Natal, como o porto e o banco do estado.  
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(2000, p. 64) destaca que entre as mudanças esteve o uso frequente de fotografias. Sulzberger 

incentivava a publicação delas enquanto Ochs – o publisher anterior – só as permitia para 

assuntos de suma importância como a morte de um presidente32. Essa mudança possibilitou 

que o trabalho do correspondente no Brasil fosse incrementado com imagens, a maior delas 

com quatro colunas é a vista aérea de Natal, que ilustra o espaço onde os combates estão 

acontecendo. A fotografia de Getúlio Vargas (Figura 3) apresenta ao público leitor o 

presidente do Brasil. O personagem principal dos textos de Garcia publicados naquela época, 

aparece mobilizando as forças armadas do país, discursando em vários lugares e também 

solicitando a aprovação do estado de sítio ao Congresso.  

 

 
Figura 1. Vista aérea da cidade de Natal. (NYT, 26 nov. 1935, p. 16)33 

 

                                                 
32 Apesar dessa política de expansão do uso de imagens, o NYT até hoje evita o uso delas nas suas capas. Nessa 
matéria sobre os movimentos armados em 1935, por exemplo, a maior parte do texto está na primeira página, 
mas as fotografias e o mapa estão na continuação do texto na página 16.  
33 As duas fotografias e o mapa pertencem ao acervo do The New York Times e não constam o nome dos seus 
autores. Foram reproduzidas em escala de ½ em relação a página do jornal respeitando as proporções originais. 
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Figura 2. Mapa de onde haveria eclodido os 

movimentos rebeldes. (NYT, 26 nov. 1935, p. 16) 

 
Figura 3. Fotografia do presidente do Brasil, 

Getúlio Vargas (NYT, 26 nov. 1935, p. 16) 

 

Ao contrário das fotografias, que foram retiradas do acervo do jornal, o mapa 

(Figura 2) foi produzido, ou pelo menos atualizado para atender especificamente a matéria. A 

escala escolhida, 400 milhas por polegada34, pode ser utilizada para divisar as fronteiras 

políticas entre países ou estados, em casos de territórios extensos como o Brasil e os Estados 

Unidos. Se trata é um recorte dentro de um mapa do país, não há o estado do Amazonas, já o 

Mato Grosso e o Rio Grande do Sul estão pela metade35. Em negrito estão os nomes das duas 

cidades onde se centram as duas matérias, a capital do país de onde partem as decisões do 

governo federal e onde o correspondente escreve, e o foco dos combates, a capital do Rio 

Grande do Norte. A legenda explicita os destaques no mapa: “Comunistas levantaram-se em 

quatro estados no nordeste e um no sudeste, mostrados no sombreamento” (NYT, 26 nov. 

1935, p.16)36.  A partir dela o que era uma cartografia dos estados do Brasil com movimentos 

revolucionários, passa também comportar uma organização espacial que ultrapassa as 

fronteiras estaduais. Ela remete a uma divisão do Brasil a partir de duas designações, o 

nordeste e o sudeste do país, da primeira fariam parte os estados Rio Grande do Norte, 

Pernambuco, Paraíba e Alagoas, e da segunda o Paraná. Ao sublinhar que os quatro estados 

estão no nordeste do país, a legenda introduz no mapa a sua representação enquanto recorte 

                                                 
34 Uma polegada mede 2,54 centímetros.  
35 Em 1935 se utilizava a divisão estadual de 1889, não existiam ainda os atuais estados Acre, Roraima, 
Rondônia, Amapá, Mato Grosso do Sul, Tocantins que surgiram ao longo do século XX. 
36 “Communists have risen in four States in the northeast and one in the southeast, shown in the shading”. 
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espacial ampliado que engloba os territórios estaduais. As fronteiras desse recorte são 

imprecisas, na medida em que apenas posicionam os quatro estados dentro dele e não 

delimitam se seria formado apenas por eles. O texto de Garcia não faz referência 

especificamente aos estados da Paraíba, Alagoas e Santa Catarina, mas eles estão presentes na 

matéria da AP publicada na sequência da matéria do correspondente exclusivo do Times. Ela 

repete boa parte do que Frank Garcia escreveu, apresenta as movimentações das forças leais 

ao governo e os combates na capital potiguar. A principal diferença é que ela identifica 

rumores de sublevação nesses outros três estados, estendendo o movimento revolucionário no 

território brasileiro.     

Em nenhum momento, nessa matéria e em outras, o correspondente do NYT se 

preocupa em delimitar exatamente o que é o northeast do Brasil. A divisão estadual é 

recorrente nos seus textos, ele utiliza essa expressão geralmente para auxiliar e localizar os 

estados no território brasileiro. Uma consulta no manual de estilo e redação do NYT nos 

apresenta uma diferenciação entre Northeast e northeast. O trabalho sob responsabilidade de 

Jordan Lewis (1976, p. 142) estabelece que o primeiro se referiria a uma região específica dos 

Estados Unidos, o outro a uma direção obtida a partir da bússola. Não nos interessa aqui 

estritamente se os textos publicados seguiam ou não as regras que depois seriam compiladas 

em um manual37, nossa hipótese é a de que os usos das expressões nordeste e Nordeste se 

conectavam na fabricação de um produto geográfico dentro das matérias do The New York 

Times. Nesses termos, quanto o jornal publica sobre o northeast – se referindo a uma 

localização a partir aos pontos cardeais – ou Northeast – região recortada politicamente –, ele 

está estabelecendo uma série de representações que passam a designar um recorte espacial 

específico dentro do território brasileiro.  

Quanto ao Nordeste enquanto designação oficial, só um ano depois das revoltas 

armadas de 1935 foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que foi incumbido 

do trabalho de organizar o país em regiões. Apenas em 1942 foram oficializados os 

agrupamentos regionais de estados, eram eles: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste38. 

Se o Nordeste só vai ser incluído oficialmente na organização espacial brasileira na década de 

1940, uma análise na imprensa do país aponta que utilização do termo é anterior. Uma 

pesquisa do acervo digital do Estado de São Paulo, por exemplo, evidencia que desde 1875 – 

                                                 
37 O manual foi compilado em livro pela primeira vez em 1950, acessamos a revisão de Jordan Lewis de 1976. 
Não tivemos como saber se os dois termos estavam na primeira edição, mas isso não é relevante para o uso 
específico que fizemos das delas.  
38 A partir da circular número 1 de 31 de janeiro de 1942 do então presidente da República, Getúlio Vargas. 
Informações obtidas na página eletrônica oficial do IBGE. Disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm?c=1> Acesso 03 jun. 2014.  
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ano da sua fundação – o jornal utiliza a designação “nordeste”. Já o termo “Nordeste” começa 

a ser utilizado a partir dos anos 1920 para se referir a certa parte do território brasileiro39. Ao 

acessar o produto final, a página imprensa, não temos como precisar quem nesse processo 

optou pelo n minúsculo ou n maiúsculo. Se pensarmos nos jornais enquanto produções 

coletivas, temos uma série de profissionais que atuam desde o jornalista que escreve a 

primeira versão da matéria, até a sua impressão40. Só podemos ressaltar que apesar de desde 

décadas anteriores se utilizar das designações, os textos enviados do Rio de Janeiro para o The 

New York Times só começaram a falar em Brazilian Northeast – como o texto do diplomata 

brasileiro publicado no próprio jornal já em 1933 – a partir do final da década de 1930.  

Além de delinear por meio da cartografia, fotografia e escrita o palco da revolta 

em andamento e alguns dos atores em ação – como o presidente Getúlio Vargas e seus 

representantes –, Garcia também se preocupa em apresentar aqueles que seriam os seus 

opositores, os revolucionários. Entre os informes sobre os avanços das tropas governistas ele 

escreveu:   

 

Os rumores de uma revolta iminente abraçando toda a república, que têm sido 
recorrentes por algum tempo, se materializaram na noite passada quando os 
movimentos sediciosos eclodiram simultaneamente em Pernambuco e no Rio 
Grande do Norte. De acordo com o governo, o movimento é resultado da dissolução 
realizada pelo próprio governo da Aliança Nacional Libertadora, sobre a qual foi 
dito que tinha um programa comunista. [...] O capitão Flinto Muller, o chefe de 
polícia do Rio de Janeiro afirmou que a Aliança tem um vasto programa 
revolucionário dirigido por Moscou visando derrubar o governo, redistribuição da 
riqueza nacional, repúdio a dívida externa e nacionalização dos serviços públicos e 
linhas de transporte (NYT, 26 nov. 1935, p. 16)41. 

   

O correspondente apresenta o Brasil atravessado por rumores de sublevação e os 

movimentos em Natal e Recife como a concretização dessa série de temores. Depois de 

posicionar a sedição em esfera nacional, ela informa os leitores qual seria a causa das ações 

revolucionárias, a dissolução da Aliança Nacional Libertadora. É interessante notar que Frank 

Garcia, em nenhum momento, na cobertura dos movimentos armados de 1935, afirma 

                                                 
39 Disponível em <http://acervo.estadao.com.br/procura/#!/nordeste/Acervo/acervo> Acesso 03 jun. 2014. 
40 Entre os eles vamos destacar apenas dois para ilustrar o raciocínio, o editor e o copidesque. O primeiro cuida 
especialmente da pertinência, qualidade, e possíveis cortes nas matérias, o segundo das correções e 
padronizações consideradas necessárias. 
41 “Rumors of an impending revolt embracing the entire republic, which have been current for some time, 
materialized last night when seditious movements broke out simultaneously in Pernambuco and Rio Grande do 
Norte. According to the government, the movement is outcome of the dissolution by government of the National 
Liberators Alliance, which was said to have a communist program. […] Captain Flinto Muller, the Rio de 
Janeiro police chief, then charged the alliance had a vast revolutionary program directed by Moscow aimed at 
the overthrowing of the government, redistribution of national wealth, repudiation of the external debt and 
nationalization of public utilities and transportation lines”. 
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diretamente a influência comunista sobre eles. O correspondente apresenta nos seus textos 

essa leitura, mas a vincula aos representantes do governo brasileiro. A estratégia utilizada 

comumente por ele é técnica da reportagem, no qual as suas frases estão intercaladas com a 

fala de suas fontes de informação. Dessa forma quem caracterização da ANL42 é o chefe de 

polícia Flinto Muller. Na mesma matéria, ele também reporta uma fala do presidente 

brasileiro informando que a revolução em andamento queria romper a ordem política e social 

por meio da implantação de um regime radical. Dessa forma os revolucionários das duas 

capitais do Nordeste foram apresentados pelas palavras do governo que as combate, seriam 

comunistas guiados pela União Soviética que queriam destituir o governo e destruir toda 

ordem estabelecida distribuindo bens, nacionalizando empresas e não pagando a dívida 

externa.   

A reportagem de capa do dia seguinte informou os leitores que os rebeldes foram 

vencidos em todos os estados menos no Rio Grande do Norte. E, em meio a apresentação dos 

feitos das tropas governistas, o correspondente norte-americano tratou das condições de 

cobertura dos movimentos armados. Ele relatou que: 

 

Comunicações telegráficas entre o Rio de Janeiro e Natal foram cortadas e só há 
notícias escassas circulando na fronteira Rio Grande do Norte-Paraíba que são 
retransmitidas a partir de lá, por isso, é impossível verificar exatamente o que 
aconteceu em Natal. A partir de hoje, todas as notícias domésticas foram censuradas, 
enquanto os escritórios de cabos internacionais foram aconselhados a não aceitar 
despachos levando reportagens alarmistas. […] A imprensa atribui a revolta a 
elementos estrangeiros, O Jornal, citou um discurso do delegado da Holanda no 
congresso do Comintern em Moscou em relação a propaganda comunista, sobretudo 
no Brasil. (NYT, 27 nov. 1935, p. 1-10)43     

 

Ao sublinhar a impossibilidade de confirmar os acontecimentos em Natal e a 

censura à imprensa, o jornalista do diário estadunidense toca em dois aspectos relevantes para 

inquirirmos na geografia imaginativa do Nordeste. Uma de suas fontes principais para ele 

produzir as notícias são os anúncios do próprio governo que está combatendo os rebeldes. 

                                                 
42 A socióloga Alzira Abreu (2010) nos informa que a ANL foi uma organização fundada em março de 1935 
congregando pessoas de variadas matizes políticas - católicos, comunistas, democratas e socialistas – e grupos 
sociais – intelectuais, profissionais liberais, militares e proletários. Propunham uma luta contra o latifúndio, a 
miséria, o imperialismo e o fascismo. Seu presidente de honra era Luís Carlos Prestes, líder tenentista que 
participou de movimentos revolucionários em São Paulo nos anos 1920 e identificado com o Partido Comunista 
do Brasil na década seguinte.   
43 “Telegraphic communications between Rio de Janeiro and Natal have been severed and there is only meager 
news trickling over the Rio Grande do Norte-Parahyba frontier and relayed from there, so it is impossible to 
verify exactly what has taken place at Natal. Beginning today, all domestic news was censored, while the 
international cable officers were advised not to accept dispatches carrying alarmists reports […] The press 
attributes the revolt to foreign elements, O Jornal quoting a speech delibered by the delegate from the 
Netherlands at Comintern congress in Moscow regarding international Communistic propaganda, especially in 
Brazil”. 
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Essa constatação nos permite pensar que detinha sob seu controle um poder considerável de 

informação e desinformação para fazer uso. Se grande parte daquilo que Frank Garcia acessa 

sobre os movimentos armados é produzido por porta-vozes oficiais, ele está trabalhando a 

partir um discurso que pré-estabelece certas representações do Nordeste. Este seria o recorte 

espacial no qual os comunistas norteados pela União Soviética tentam estabelecer revoluções 

para derrubar o governo constitucionalmente estabelecido e destruir a ordem.  Nessa matéria, 

o correspondente cita um dos veículos de imprensa que partilhavam desse discurso, O Jornal, 

sediado no Rio de Janeiro. O diário controlado por Assis Chateaubriand, segundo Carlos 

Eduardo Leal (2010), era um veículo controverso em relação ao governo chefiado por Vargas, 

mas um ferrenho crítico da ANL e dos movimentos armados de 1935 e seu líder Luís Carlos 

Prestes. O jornal carioca foi um dos que também relacionou os revolucionários do Nordeste e 

o comunismo estabelecendo laços entre eles e o Comintern, a Terceira Internacional 

Comunista, organização criada em 1919 pelo líder russo Vladmir Lênin para reunir partidos 

ao redor do globo.   

 O jornalista também se referiu a outra forma que esse governo atuaria para 

mediar o que se escreve sobre os movimentos armados que estavam ocorrendo naqueles dias, 

a censura. Dois dias antes o Times já havia publicado a nota da AP, a primeira sobre os 

levantes revolucionários, que também tocou no assunto avisando que a censura havia sido 

estabelecida e depois revogada naquele dia. Nessa reportagem, Frank M. Garcia considera ela 

como sendo propriamente o controle prévio do que é vinculado nas publicações, nesse 

sentido, apenas as publicações brasileiras estariam sendo censuradas. No entanto, em um 

sentido mais amplo, devemos considerar também o “conselho” para não se enviar reportagens 

“alarmistas” sobre o movimento também é uma tática para controlar o que é publicado sobre a 

situação do país no estrangeiro.  

As duas estratégias são complementares, noticiar e restringir o que pode ser 

noticiado possibilitava estabelecer um recorte do que é publicável sobre o assunto, pelo 

menos a partir do Brasil. Os grandes jornais do Rio de Janeiro e São Paulo44 foram alvos 

centrais de ambas, suas coberturas passeiam, em geral, pelos mesmos temas trabalhados na 

cobertura dos correspondentes da Associated Press e do The New York Times só que com 

mais detalhes. Apresentam as manobras do governo, os rebeldes liderados por Luís Carlos 

Prestes ligados ao comunismo, bem como os últimos detalhes dos combates em Recife, Natal 

                                                 
44 Consultamos as edições entre o final de novembro e dezembro de 1935 dos jornais cariocas disponíveis na 
Hemeroteca Digital da BN. Entre eles: Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Diário da Noite 
e A Manhã. Da capital paulista, acessamos a Folha da Manhã e O Estado de S. Paulo em seus acervos 
particulares.   
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e Rio de Janeiro. O único jornal que consultamos que não estava afinado com os demais foi o 

A Manhã da capital federal, fundado por Pedro Motta Lima em abril daquele mesmo ano, um 

jornal ligado ao Partido Comunista e a Aliança Nacional Libertadora. Sua cobertura 

enfatizava revoluções comandadas pelo povo ocorrendo em diversos pontos do território 

nacional e apontava vitórias rebeldes nos combates em Recife e Natal. Suas representações de 

um Nordeste onde a massa se comunga para vencer as forças opressoras dos governos 

estaduais e do federal tiveram vida curta, ele foi fechado pelo governo apenas sete meses 

depois da primeira edição, em 27 de novembro, quando ainda ocorriam os combates45. Como 

esperado, não encontramos quaisquer referências a atividade de censura nas edições dos 

jornais cariocas e paulistas. Parece-nos que os correspondentes estrangeiros estavam em uma 

posição privilegiada em relação aos que trabalharam para os jornais brasileiros, em uma zona 

onde o poder da censura varguista estava presente, mas era atenuada.    

Nos quatro dias seguidos o correspondente exclusivo do diário e o da AP 

escreveram sobre os desdobramentos das sublevações; diversas vezes eles citaram o northeast 

do Brasil. Por meio da cartografia foram apresentados os estados em que se situavam os 

movimentos revolucionários no país, mas ao mesmo tempo essa cartografia acionou uma 

organização espacial em recortes mais amplos, a legenda do mapa apresenta o sudeste e o 

nordeste do Brasil. Se o Northeast comentado dois anos antes na seção de livros estava no 

interior do jornal, as sedições armadas nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte 

lançaram o recorte espacial e o trabalho de Frank Garcia para a capa. No artigo de Josias Leão 

o Nordeste é o espaço da fome e da terra seca, nas matérias de 1935 ele é o palco dos embates 

e dentro dele são os sítios urbanos. As capitais e seus subúrbios – especificamente Recife e 

Natal – são centros de poder militar, econômico e político, são os lugares em disputa, o jornal 

apresenta os jogares: Getúlio Vargas e seus representantes contra os amotinados.   

A perspectiva da narrativa publicada no Times é a do governo sediado no Palácio 

do Catete, a de uma força política estabelecida que enfrenta uma insurreição. Por meio desse 

viés o jornalista norte-americano recupera as palavras de Vargas e autoridades sob seu 

comando para definir contra quem eles estavam lutando. Assim esse Nordeste de cidades 

importantes – apresentadas pela fotografia aérea do porto de Natal – é demarcado como 

espaço de atuação dos inimigos vermelhos, os comunistas. A Aliança Nacional Libertadora 

chefiada por Luís Carlos Prestes, proibida pelo governo meses antes, seria a organização por 

trás dos indivíduos que queriam derrubar o presidente e fundar um regime aproximado da 

                                                 
45 Uma matéria do Observatório de Imprensa (19 set. 2011) recupera a trajetória do jornal. Disponível em 
<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_o_terror_de_presidentes> Acesso 13 jun. 2014.  
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União Soviética. Sublinhamos o papel ativo do governo brasileiro na vinculação dessas 

representações do Nordeste urbano e revoltoso via o fornecimento de informações e da 

censura à imprensa. O The New York Times não passou ao largo dessa atuação, mas sentiu-a 

menos que os jornais brasileiros. Ao contrário dos jornais brasileiros, o diário nova-iorquino 

pode – através dos textos tanto Frank Garcia quanto do correspondente da Associated Press – 

comentar a instalação de mecanismos de controle sobre o que imprensa nacional e 

internacional estava trabalhando no país.  

 

1.2 As perenes imagens de seca e migração  

 

A última notícia publicada pelo diário sobre os movimentos de 1935 no país foi de 

28 de novembro. Nela Frank Garcia relatou o fim dos combates na capital federal e o controle 

das tropas leais ao governo sobre Natal. Depois de quatro dias na capa do The New York 

Times, o Nordeste brasileiro retornou as brumas do esquecimento. O correspondente tinha 

outros temas em relevância para tratar, entre elas a visita oficial do presidente norte-

americano Franklin Delano Roosevelt ao seu par  brasileiro, Getúlio Vargas, em novembro 

de 1936. Pedro Tota (2000, p. 178) avaliou o encontro como a confirmação nos novos rumos 

da política norte-americana para a América Latina. O discurso amistoso do democrata então 

proferido no banquete oferecido em sua homenagem pelo presidente brasileiro é considerado 

por Tota como uma peça fundamental da sedutora diplomacia da Política de Boa 

Vizinhança46. Nele Roosevelt destacou que ao longo dos anos o Brasil havia ajudado mais aos 

Estados Unidos do que o contrário. No fim ele ressaltou que sua bem sucedida política de 

reconstrução econômica e social dos Estados Unidos - o New Deal47 - tinha dois países, ele 

próprio e Getúlio Vargas. Não havia elogio maior para se fazer ao presidente brasileiro em um 

discurso de recepção48. Nele não estava incluso, é claro, comentários como os de Frank 

Garcia sobre a imposição de censura à imprensa nacional e estrangeira, nem sequer aos 

                                                 
46 Uma fotografia dos dois presidentes nesse jantar está disponível no acervo de imagens da conta da Embaixada 
dos Estados Unidos no Brasil na rede social Flickr. Disponível em 
<http://www.flickr.com/photos/embaixadaeua-brasil/3360119258/in/set-72157615306643483/> Acesso em 17 
mar. 2014. 
47 Conforme Sean Purdy (2013, p. 219) se tratou de um novo pacto social nos Estados Unidos. Ele foi 
demarcado, entre outros aspectos, por uma forte intervenção estatal para salvar a economia e aliviar os conflitos 
da sociedade norte-americana em crise desde 1929. As suas reformas incluíram ente outros pontos a regulação 
do mercado financeiro, expansão da indústria e agricultura, criação de programas de assistência social e grandes 
obras públicas, criação de um salário mínimo e delimitação da carga horário de trabalho. Para um 
aprofundamento ver Gary Gerstle e Steve Fraser (1989), Flavio Limoncic (2009) e Erica Monteiro (2014).  
48 O discurso foi reproduzido em diversos jornais brasileiros, entre eles no O Estado de São Paulo. O jornal 
paulista o reproduziu na íntegra na edição de 29 de novembro de 1936.   



46 
 

 

movimentos armados nas importantes cidades do Nordeste ou aos comunistas. As palavras do 

presidente norte-americano são de um bom vizinho, alguém que quer estreitar laços, garantir 

simpatia. É pertinente que depois da cobertura dos movimentos armados de 1935, e 

especialmente após a instalação do Estado Novo, o correspondente foi se tornando cada vez 

mais consonante com a afinação da nova política externa estadunidense para o Brasil, um 

discurso amistoso com o governo chefiado por Vargas.     

Voltando à situação política do país no ano anterior a visita de Roosevelt, Rose 

(2001, p. 89) avalia que Getúlio Dorneles Vargas saiu fortalecido depois dos acontecimentos 

nas três capitais. Nesse mesmo sentido Boris Fausto (1995, p. 363) nos põe a par que o 

Congresso Nacional aprovou medidas que ampliavam os poderes do presidente reforçando a 

Lei de Segurança Nacional. Ele poderia, a partir de então, realizar ações como demitir 

funcionários públicos e promover militares sumariamente. As novas ferramentas permitiram 

uma perseguição intensa da esquerda que resultou, entre outros desdobramentos, na retirada 

do prefeito reformista da capital federal, Pedro Ernesto, e a prisão do líder comunista Luís 

Carlos Prestes no ano seguinte.  

De acordo com a Constituição em vigor, em janeiro de 1938 ocorreriam as 

eleições para presidente do Brasil em que Vargas não poderia se candidatar. O correspondente 

do Times acompanha as movimentações na política brasileira em relação ao pleito e inicia 

uma reportagem em meados de 1937 comentando a política do país:  

 

O Brasil carece de partidos políticos nacionais. Anteriormente um presidente que 
estava saindo normalmente nomeava seu sucessor. Uma razão para a chamada 
revolução Vargas foi o combate a esta prática. Com a nomeação descartada, alguém 
deve assumir o papel de coordenador e reunir todos os estados e todos os grupos 
políticos e pressioná-los o suficiente para escolher um candidato a presidente. (NYT, 
24 mai. 1937, p. 4)49     

 

O texto de Garcia sobre a corrida eleitoral inicia com uma avaliação das transições 

presidenciais. Para além de considerar se seu diagnóstico é preciso ou não, nos interessa os 

seus posicionamentos em relação à política brasileira. Ao apontar a prática de indicações de 

presidentes pelos seus antecessores e a falta de partidos políticos nacionais, ele explicita uma 

prática diversa da política norte-americana na qual há convenções partidárias de democratas e 

republicanos para indicar os candidatos que disputam o poder em todo país50. Além disso, ele 

                                                 
49 “Brazil lacks national political parties. Formerly a retiring President usually appointed his successor. One 
reason for the so-called Vargas revolution was the combat this practice. With appointment ruled out, somebody 
must undertake the role of coordinator to bring together all States and all the political groups and whip them into 
shape sufficiently to select a Presidential candidate”. 
50 Sabemos que a política norte-americana não se resume nos dois grandes partidos, há agremiações menores e 
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caracteriza a revolução que instalou o então presidente Getúlio Vargas no poder em 1930 com 

o adjetivo so-called que passeia entre os sentidos de “assim chamada” e “pseudo”. O 

correspondente procura tornar legível a situação política do Brasil para os leitores norte-

americanos não se furtando a alfinetar sutilmente o governo brasileiro. Aparentemente os 

“conselhos” que ele relatou sobre os despachos internacionais dois anos antes não 

continuavam a interferir no trabalho do correspondente. A reportagem segue com as 

movimentações políticas para a eleição: 

 

A convenção nacional, composta por delegados representando grupos que apoiam o 
governo, vai se reunir aqui na terça-feira. Agora parece certo que a convenção vai 
nomear José Américo de Almeida do estado da Paraíba, ex-ministro de Obras 
Públicas no gabinete de Vargas e agora ministro do Tribunal de Contas. Como 
ministro de Obras Públicas o senhor Américo impulsionou projetos de irrigação no 
Nordeste brasileiro demarcado pela seca. [...] Mesmo que ele [Vargas] apoie ou não 
o senhor Américo, parece certo que o senhor Sales vai concorrer. Isso significa que 
uma campanha disputada está em vista, embora distúrbios devem ser mínimos por 
causa da aceitação de ambos os candidatos pelas forças de oposição e governistas 
em cada estado. (NYT, 24 mai. 1937, p. 4)51   

 

  Nessa reportagem, o Nordeste é utilizado na apresentação do possível candidato 

apoiado pelos grupos que se reúnem em torno de Getúlio Vargas, José Américo de Almeida, o 

autor de “A Bagaceira” comentado quatro anos antes no artigo de Josias Leão. Se naquele 

momento Nordeste serve para exaltar as qualidades literárias da escrita “realista” de Almeida, 

aqui ele foi mobilizado de outra forma. O impulso aos projetos de irrigação no Nordeste 

qualifica a carreira política do provável candidato para a disputa presidencial contra Armando 

Sales Oliveira, vinculado a oposição. A seca faz parte assim do capital político de José de 

Almeida apresentado pelo jornal norte-americano para a batalha nas urnas que seria travada 

no início do próximo ano entre os grupos governistas e oposicionistas, confronto esse que 

nunca chegou a acontecer por causa da instauração da ditadura do Estado Novo naquele 

mesmo mês.  

O Nordeste surge no texto Frank M. Garcia como um espaço drought-ridden, 

dominado e demarcado pela estiagem, uma representação que tem os pés fincados nos usos 

políticos da região como lugar da seca e necessitado de intervenção estatal. O romance A 

                                                                                                                                                         
candidatos independentes em praticamente todos os pleitos.  
51 “The national convention, composed of delegates representing groups supporting the government, will meet 
here Tuesday. It now appears certain that the convention will nominate José Américo de Almeida of the State of 
Parahyba, formerly Minister of Public Works in the Vargas Cabinet, and now Minister in the Audit Tribunal. As 
Minister of Public Works Mr. Americo pushed irrigation projects in Brazil’s drought-ridden Northeast. […] 
Whether he backs Mr. Americo or not, it now appears almost certain that Mr. Sales will run. This means that a 
hotly campaign is in view, although disorders  should be at a minimum because of acceptance of both candidates 
by Opposition and government forces in each State.  
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Bagaceira de 1928 é um marco inaugural para o que Lúcia Lippi Oliveira (2003, p. 333) 

denomina de geração do “romance do Nordeste”. Autores como Jorge Amado, Rachel de 

Queiroz, Graciliano Ramos e o próprio José Américo que publicavam na Editora José 

Olympio, na década de 1930, apresentado o Nordeste como espaço da pobreza e da terra 

gretada. No entanto, o correspondente estava acessando um discurso jornalístico e o político 

sobre o recorte espacial que já era utilizado há pelo menos cinquenta anos. 

 No final do século XIX, nos informa Albuquerque Júnior (1995, p. 112), as 

províncias do Norte do Império enfrentavam uma grave crise econômica e social. Os preços 

dos principais produtos de exportação - a cana-de-açúcar e o algodão - estavam em baixa, 

bem como a mão de obra escrava sendo vendida para os ascendentes produtores de café das 

províncias do Sul. Com a queda das exportações, parte considerável dos trabalhadores do 

campo passou a se dedicar à agricultura de subsistência e um grande número migrou para as 

cidades. Enquanto essas transformações ocorriam, no parlamento as elites nortistas sofriam 

com a perda de espaço político com a reorganização das relações de poder entre as províncias. 

Nesse cenário de dificuldades nas províncias do Norte, a seca de 1877-79 aparece como 

elemento aprofundador da crise socioeconômica. A fome se espalhou no já fragilizado interior 

e o êxodo rural provocou a superpopulação das cidades, aumentando a tensão social. O 

historiador identifica que nessa conjuntura um duplo movimento, na imprensa e no 

parlamento, se apropriou do conjunto de imagens e enunciados da seca. Os parlamentares e os 

jornalistas – primeiro os locais, depois os nacionais – mobilizam a opinião pública e as 

estruturas do Império utilizando imagens de morte, dor e miséria dos flagelados pela estiagem 

em busca de intervenções do governo central e verbas. Assim, esse discurso coloca o espaço e 

a sociedade de parte das províncias do Norte como vítimas unicamente da estiagem e 

pressiona o Estado por ajuda econômica. A utilização do discurso da seca possibilita o 

surgimento de uma nova organização espacial do Brasil, se antes o território brasileiro era 

dividido em duas grandes porções, o Sul e o Norte, agora surge o Nordeste - um recorte 

dentro do território do país.  

O lugar onde ocorreria, na terça-feira seguinte a reunião que o correspondente se 

refere, é centro político do país, a capital federal, é também onde o correspondente vai atuar 

durante sua carreira no jornal entre 1932 e 1953. A designação Rio de Janeiro no cabeçalho de 

cada uma de suas matérias nos permite pensar no local de produção de sua geografia 

imaginativa do Nordeste nas páginas do The New York Times. Uma avaliação geral da 

cobertura de Frank Garcia evidencia que estando sempre centrado na capital, ele privilegia 
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assuntos em voga no Rio de Janeiro e estados vizinhos52. Fora as capas de novembro de 1935, 

o Northeast é então um recorte espacial pouco trabalhado pela cobertura e só aparece 

ocasionalmente. A região retorna as páginas do The New York Times em 1938 em uma 

pequena matéria sobre o a morte daquele que o jornal considera um dos maiores problemas 

para a polícia do país, Lampião. Ela noticia o seu falecimento no interior do país destacando 

sua atuação: 

 

Lampião, bandido do interior do Nordeste brasileiro que era temido por todos por 
sua crueldade, morreu na cama de tuberculose no interior do estado de Sergipe. 
Lampião era um dos maiores problemas da polícia brasileira, uma grande soma foi 
gasta em vão e centenas de soldados foram empregados na tentativa de capturá-lo. 
Seu nome na verdade era Virgulino Ferreira e ele era um dos quatro irmãos que 
ficaram órfãos quando seu pai foi assassinado por uma quadrilha que operava no 
interior de Pernambuco. Em 1924 a Assembleia daquele estado concedeu-lhe o título 
honorário de capitão, ele organizou um bando e entrou pelo interior procurando 
vingar a morte do seu pai. Encontrando oposição de outros além daqueles que ele 
pretendia destruir, ele começou então a matar indiscriminadamente sem se importar, 
finalmente tornando-se o bandido número 1 do Brasil com um preço por sua cabeça. 
(NYT, 13 jan. 1938, p. 7)53  

 

Assim como na reportagem publicada meses antes, percebemos um esforço por 

parte do correspondente em explicar para o público do jornal os temas que ele está tratando 

por meio de uma contextualização. Se na notícia anterior ele procura pontuar as mudanças da 

política brasileira desde a Revolução de 1930, nessa Frank Garcia retoma a vida de Virgulino 

Ferreira, evidenciando como ele teria se tornado o mais famoso bandido do Brasil. Sua 

história se inicia com a morte do seu pai e desemboca em uma trajetória de assassinatos e 

destruição pelo interior da região em que ele apresenta também a mobilização de tropas para 

caçada de Lampião. A narrativa da sua vida demarcada o Nordeste enquanto um espaço da 

violência, repleto de perseguições, mortes e crueldade. Assim como o northeast dos 

movimentos de 1935 essa é uma representação que se pauta no enfrentamento de forças 

governamentais, mas o Nordeste de Lampião é fora das cidades e marcado pela violência da 

vingança, não da revolução. Ele se aproxima do Northeast do artigo de Josias Leão por 

                                                 
52 Todas as matérias assinadas por Frank Garcia estão disponíveis em:  
<http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&region=Masthead&pgtype=SectionFront&module=S
earchSubmit&contentCollection=todayspaper&t=qry188#/frank+m.+garcia/> Acesso em: 28 abr. 2014.   
53 “Lampeao, bad man of the Northeastern Brazilian hinterland who was feared by all for his ruthlessness, has 
died in bed of tuberculosis in the interior of the State of Sergipe. Lampeao was one of the Brazilian police’s chief 
problem, and a large sum had been vainly spent and hundreds of troopers employed in efforts to capture him. His 
real name was Virgolino Ferreira and he was one of four brothers who were orphaned by a gang operating in the 
Pernambuco hinterland. In 1924, the Assembly of that State granted him an honorary captaincy in the 
constabulary and he organized a band and entered the interior bent on avenging his father’s death. Encountering 
opposition even from sources other than those he intended to destroy, however, he started killing left and right, 
giving no quarter and eventually becoming Brazil's No. 1 bad man with a price on his head”. 
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também ser focado no interior, só que ao invés de seca ela se pauta no banditismo. Como 

vimos antes, essa é uma referência consolidada no começo do século XX em um conjunto de 

discursos que fundam o Nordeste dentro da geografia imaginativa do país. Essa representação 

ganha força nos anos 1920 e 1930 com o cangaço, especialmente através do capitão Virgulino 

Ferreira54 que se tornou a figura central desse movimento que atravessou os sertões.  

Hoje sabemos que diferente do que informa a matéria, Lampião não morreu no 

janeiro daquele ano de tuberculose, ele faleceu meses depois em um ataque surpresa da 

polícia de Alagoas que produziu a icônica fotografia das cabeças e paramentos expostos dos 

membros do seu bando com os seus nomes e a data do ataque, 28 de julho de 193855.  A falsa 

morte do mais famoso cangaceiro é uma oportunidade para rastrearmos algumas fontes de 

informações que o correspondente norte-americano utilizava. O cangaço é um tema recorrente 

ao longo da década de 1930 em diversos campos. Dois anos antes da matéria de Frank Garcia, 

por exemplo, entrou em cartaz em Fortaleza o filme Lampião, O Rei do Cangaço (1936)56. 

Nele, Virgulino Ferreira e seu bando eram apresentados em situações cotidianas e os seus 

perseguidores como facínoras que espalhavam o medo no Nordeste. O cangaço também está 

na obra Capitães de Areia (1937) de Jorge Amado, um romance sobre a vida dos meninos 

abandonados de Salvador daquela época. Entre seus personagens encontramos Volta Seca, um 

dos que moram no trapiche onde se passa boa parte da trama. O personagem sonha em entrar 

para o bando de Lampião, para lutar junto do seu padrinho contra as desigualdades do mundo, 

o que acaba conseguindo afinal. Os jornais também escrevem inúmeras vezes sobre ele, uma 

pesquisa com o termo “Lampião” no acervo da Biblioteca Nacional revela mais de seis mil e 

quinhentas referências entre os periódicos do Rio de Janeiro entre 1930 e 193957. Lendo as 

notícias no recorte temporal aproximado da matéria do correspondente do Times, encontramos 

os grandes jornais classificando o capitão Virgulino e seu bando como famigerados, bandidos 

de malvadez espantosa, assassinos, aterrorizadores e tantas outras qualificações negativas. 

Entre as matérias encontramos uma do Diário de Notícias um dia antes da publicação de 

Garcia sair no The New York Times. Ela trata também da morte do cangaceiro: 

                                                 
54 Existiram outros bandos famosos de cangaceiros como os liderados por Antônio Silvino e por Corisco, esse 
saiu do grupo de Lampião para formar o seu próprio.  
55 A fotografia está disponível em diversos websites com informações sobre Lampião e o movimento do 
cangaço. Um exemplo é a matéria do portal G1 sobre a morte do último sobrevivente do bando, Candeeiro, que 
faleceu em julho de 2013 com 97 anos. Disponível em < http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/fotografia-
historica-e-cruel-marca-75-anos-da-morte-de-lampiao.html> Acesso em 01 mai. 2014.   
56 Filme produzido pela AbaFilms de Fortaleza com imagens gravadas em 1936 pelo mascate libanês Benjamin 
Abrahão, amigo de Lampião.   
57 Pesquisa realizada através da Hemeroteca Digital Brasileira da BN. Disponível em 
<http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=[cache]5580.8215907.DocLstX&pasta=ano%20193&pesq
=Lampi%C3%A3o> Acesso 07 mai. 2014.   
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Notícias procedentes de Sergipe, aqui divulgadas, anunciam o falecimento de 
“Lampião” numa fazenda, no município de Propriá, naquele estado, adiantando que 
sua morte foi causada por tuberculose. Virgulino Ferreira que se notabilizou pela 
alcunha de “Lampião”, foi o maior bandoleiro do norte. Perseguido pelos policiais 
de vários estados, conseguia sempre escapar dos encontros com as tropas volantes, 
graças ao fato de conhecer como ninguém os recantos do sertão nordestino em cujas 
caatingas nunca deixou de encontrar refúgio seguro. Assim pode ele ser o mais 
temido chefe que a história do cangaço registrou. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 12 jan. 
1938, p. 3) 

 

No jargão do jornalismo se diria que se trata de um furo de reportagem, uma 

informação obtida pelo jornal da capital federal e publicada antes dos concorrentes. Assim 

como fez o Times, apenas a partir do dia seguinte outros grandes jornais do Rio de Janeiro 

como o Correio da Manhã, A Noite, Jornal do Brasil e Diário Carioca publicaram 

informações sobre a morte de Lampião por tuberculose, alguns inclusive refutando-a. Uma 

leitura comparada da matéria do Diário de Notícias e a do jornal nova-iorquino evidencia que 

elas apresentam informações semelhantes como a causa e local da morte e o destaque para a 

trajetória de Virgulo Ferreira. Essas aproximações não pretendem apresentar Frank Garcia 

como um mero reprodutor das matérias dos jornais brasileiros, e sim sublinhar que ele a 

utiliza como uma de suas principais fontes de informação. Nessa matéria, por exemplo, ele 

acrescenta diversos outros elementos que não estão no texto publicado pelo Diário de 

Notícias, como a biografia detalhada de Virgulino Ferreira. Além disso, ele contextualiza para 

o leitor norte-americano a importância de sua morte para o Brasil.     

Além de utilizar os jornais do país como fontes de informação, Frank Garcia 

compartilha algumas condições de cobertura que se aproximam dos brasileiros. Para tratar 

disso cabe retomar o livro de Jorge Amado e o filme de Benjamin Abrahão citados 

anteriormente, os dois exemplos de representações diversas de Lampião daquelas publicadas 

pelo Times e nos jornais brasileiros tiveram uma circulação curta à época. Marcos Clemente 

(2007, p. 16) relata que as cópias do filme e seu negativo foram recolhidos pelo DPDC do 

governo e seu realizador foi assassinado no ano seguinte. A máquina governamental de 

Getúlio Vargas utilizou em relação a obra de Jorge Amado a mesma estratégia do imperador 

Che Huang Ti que inquietou Jorge Luís Borges. Segundo a historiadora Maria Carneiro 

(1999, p. 318) os exemplares do livro foram recolhidos ainda em 1936 e depois queimados em 

praça pública. Esse controle sobre a forma como o capitão Virgulino Ferreira é representado 

não se limita ao cinema e a literatura, o governo varguista também procurava manter estrito 

controle sobre os jornais. Assim como anos antes em relação às insurreições no Rio de 

Janeiro, em Recife e Natal, os jornais do país que o correspondente do Times utilizou para 



52 
 

 

produzir suas matérias se encontravam sob o crivo de censores. Filtrava-se o conteúdo a ser 

publicado, aceitando as denominações de bandidos, ladrões, facínoras, etc. para os 

cangaceiros e eliminando as de heróis que lutam contra desigualdades, ou de perseguidos por 

assassinos enviados pelo estado.  

O capitão Virgulino Ferreira e seu bando compõe apenas um dos temas sobre os 

quais o governo varguista iria manter estrito controle. Esse cerco às informações vinculadas 

no jornal, rádio, cinema, literatura e teatro foi reforçado a partir do início do Estado Novo em 

novembro de 1937. Em sua história da imprensa brasileira, Nelson Werneck Sodré (1999, p. 

381) classifica a ditadura chefiada por Vargas como um negro período por causa da ampla 

censura imposta aos jornais. A nova constituição outorgada dias após o golpe de estado 

legalizava o controle estatal sobre todos os veículos de comunicação. A chamada “polaca” – 

nome em referência a sua aproximação com os textos constitucionais autoritários da Europa 

como o da Polônia – instituiu a censura prévia em nome da garantia da ordem, paz e 

segurança pública. Poucos meses após ter se estabelecido no poder, a ditadura instituiu o 

Decreto-Lei nº 300 que abarcava as revistas e jornais impressos produzidos no país. Ele 

estabelecia a isenção fiscal sobre a importação de papel para os proprietários que obtivessem 

autorização do Ministério da Justiça. Esse mecanismo, põe-nos a par Rejane Araújo (2010), 

permitia que as publicações que seguissem as orientações do Estado Novo recebessem um 

considerável incentivo fiscal em relação as demais.  

O cerco aos jornais ficou mais restrito com a criação do Departamento de 

Imprensa e Propaganda em 1939, também por decreto lei58. A historiadora Maria Helena 

Capelato (1999, p. 172) identifica a criação do DIP como uma ampliação da capacidade de 

intervenção do Estado nos meios de comunicação e cultura combinando censura com 

propaganda política do regime. Ela pontua que as empresas jornalísticas ficaram 

condicionadas a funcionar mediante registro junto ao departamento recém-criado, já em 1940 

um total de 420 jornais e 346 revistas saíram ou nem sequer chegaram a entrar em circulação 

porque não obtiveram autorização do órgão. Por um lado os que continuaram atuando foram 

obrigados a enfatizar notícias indicadas pelo governo – especialmente inaugurações, discursos 

oficiais e fotografias de Getúlio Vargas – fornecidas geralmente pela Agência Nacional, 

agência de notícias do DIP responsável pela divulgação dos atos da administração federal. Por 

outro lado ficavam proibidos de tratar de uma série de assuntos. Capelato (1999, p. 175) nos 

                                                 
58 O DIP foi criado através do Decreto-Lei nº 1.915 de 27 de dezembro de 1939. Esse decreto extinguiu o 
anterior Departamento Nacional de Propaganda e colocou o recém-criado departamento sob supervisão de 
Lourival Fontes, jornalista e escritor sergipano manifesto admirador das práticas publicitárias do fascismo 
italiano.  
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fornece uma lista deles: descontentamento e oposição ao regime, problemas econômicos - alta 

de preços, falta de abastecimento, transporte – e acidentes, catástrofes, crimes, brigas, 

corrupção, suborno, processos, inquéritos, etc.  

O controle da ditadura sobre a imprensa foi eficiente, conseguiu orquestrar grande 

parcela dos periódicos e programas radiofônicos para noticiarem de acordo com a afinação 

proposta pelos seus dirigentes. Isso não significa dizer que não houve resistência e negociação 

na instalação e funcionamento desse aparato de censura, Werneck Sodré (1999, p. 382) dá 

relevância a duas experiências nesse sentido. A primeira é a do Estado de São Paulo que foi 

invadido pela polícia militar estadual e colocado sob subordinação direta ao DIP em março de 

1940 por não seguir até então as diretrizes do departamento. A outra é a do Diário de Notícias 

do Rio de Janeiro que conseguiu se manter com certa independência durante do Estado Novo. 

Além disso, no mesmo passo que instituía o controle sobre os meios de comunicação, o 

governo Vargas atendeu a reinvindicações dos jornalistas como a regulamentação da profissão 

e garantia de direitos59.  

Se o Estado Novo atuava para manter estrito controle sobre os jornais brasileiros 

que o correspondente Frank M. Garcia utiliza como referência para produzir seus textos, 

poderíamos nos perguntar: ele também tentava regular publicações estrangeiras como o The 

New York Times? Em sua história do jornal, Gay Talese (2000, p. 434) aborda um ponto 

interessante ao tratar da acusação de pró comunismo que alguns leitores do diário 

direcionavam ao correspondente do Times em Moscou na década de 1950. Ele nos lembra que 

é inocente pensar que algum Estado não opera com maior ou menor intensidade para regular a 

atuação de jornalistas estrangeiros e a imagem que eles levam ao exterior. Essa ação pode ser 

realizada de várias formas, indo dos “conselhos” para não se enviar “despachos alarmistas” 

como vimos nas reportagens de 1935, passando pela censura prévia praticada nos anos 1950 

pela, União Soviética, e chegando até a pressão política que resulta em troca de 

correspondente – como fez o governo brasileiro com o correspondente do NYT em 200460.  

                                                 
59 O Decreto-Lei nº 910 de 30 de novembro de 1938, estabelecido a partir de negociações com sindicatos do Rio 
de Janeiro e São Paulo, foi a primeira legislação nacional sobre a profissão de jornalista. Instituía cinco horas 
diárias de trabalho, que poderia chegar a sete com pagamento de horas extras, também exigia que o jornalista 
fosse maior de 21 anos e sem antecedentes criminais. Além de regular a horas de trabalho, o decreto abre uma 
nova porta para perseguir os que escreviam contra o governo.    
60 Nos referimos aqui a polêmica depois que o correspondente Larry Rohter publicou uma reportagem afirmando 
que a relação do presidente Luiz Inácio Lula com as bebidas alcoólicas havia se tornado uma preocupação 
nacional. Depois dela o jornalista foi rapidamente substituído. Disponível em <http://www.nytimes.com/ 
2004/05/09/international/americas/09lula.html?action=click&module=Search&region=searchResults&mabRewa
rd=relbias%3Ar&url=http%3A%2F%2Fquery.nytimes.com%2Fsearch%2Fsitesearch%2F%3Faction%3Dclick%
26region%3DMasthead%26pgtype%3DSectionFront%26module%3DSearchSubmit%26contentCollection%3Dt
odayspaper%26t%3Dqry188%23%2F*%2Ffrom20040101to20041231%2Fallresults%2F1%2FbyLarry%2BRoht
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O governo estabelecido a partir do golpe de estado em 1937 lançou mão de várias 

estratégias para lidar com a atuação de publicações estrangeiras e as representações do Brasil 

que elas vinculavam. Uma delas foi investir no que Pedro Tota (2000, p. 108) considera como 

informações que possibilitassem uma imagem positiva do Brasil em programas de rádio e 

jornais norte-americanos. Não temos subsídios para precisar se o Times seria um dos jornais 

em questão desse investimento, mas as demais estratégias afetam diretamente o jornal. Sobre 

elas trata a historiadora Rejane Araújo (2010), uma é a proibição realizada pelo Departamento 

Nacional de Propaganda da transmissão de rádio e a importação de jornais e revistas 

estrangeiras no início de 1938. Isso garantia que visões divergentes da divulgada pelos recém-

instaurados no poder não se propagassem no país em letras impressas e ondas radiofônicas 

vindas do exterior. Outra é referenciada na atuação dos sucessivos aparelhos de controle que 

culminaram na criação do DIP em 1939. Entre as incumbências do departamento – 

estabelecidas no decreto de sua criação – estava colaborar com a imprensa estrangeira para 

evitar a publicação de informações consideradas nocivas ao país e também organizar o serviço 

de controle da imprensa nacional e estrangeira61. Não temos informações precisas sobre a 

atuação do DIP diretamente sobre as publicações do The New York Times, mas uma análise 

das matérias do correspondente Garcia a partir da instalação do Estado Novo nos sugerem 

mudanças significativas na sua atuação. 

 Entre o golpe em novembro de 1937 e o final de 1940 – antes então da entrada 

oficial dos Estados Unidos e do Brasil na Segunda Guerra Mundial – o Times publicou quatro 

matérias, além daquela sobre Lampião, que fazem referência ao Nordeste brasileiro. Todas 

elas versam sobre a atuação do Estado Novo e relacionam o recorte espacial a seca e a 

migração. Nessa perspectiva no dia seguinte a notícia sobre a morte de Lampião graças a uma 

tuberculose o NYT publicou uma outra matéria enviada do escritório no Rio de Janeiro, se 

trata de uma reportagem sobre as perspectivas de alteração das leis de imigração do país. Ela 

inicia com um resumo dos acontecimentos recentes sobre a questão: “Agindo rapidamente em 

relação a promessa de preparar uma nova lei de imigração para resolver o complicado 

problema estrangeiro do Brasil, o governo Vargas estabeleceu hoje uma comissão para 

estudar o assunto e recomendar nova legislação” (NYT, 14 jan. 1938, p. 5)62. O 

                                                                                                                                                         
er%2F> Acesso em 09 mai. 2014.     
61 Além do caráter repressivo do DIP, a historiografia sublinha também o investimento do Estado Novo em 
políticas culturais que envolviam o departamento. Trabalhos como os de Angela de Castro Gomes (1999, 2000 e 
2007), Lia Calabre (2007) e Ilana Goldstein (2003) destacam os investimentos do regime em formular uma 
cultura política, uma cultura histórica e uma identidade nacional por meio de políticas culturais.   
62“Acting quickly on its promise to frame a new immigration law to straighten out Brazil's complicated foreigner 
problem, the Vargas government today set up a commission to study the subject and to recommend new 
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correspondente começa a reportagem já mostrando a celeridade do governo em cumprir 

promessas, um tom diverso dos textos até então. Seus textos desde 1932 até meses antes do 

golpe de novembro de 1937 não havia concedido elogios ao governo de Getúlio Vargas e por 

vezes, como vimos, grifou seus mecanismos de controle sobre a imprensa e alfinetou 

sutilmente a revolução que o colocou no poder em 1930.   

O que o jornalista define como problema estrangeiro, é a discussão sobre a 

incorporação de imigrantes a nação brasileira que foi levantada pelo menos desde a metade do 

século XIX e que ganhou impulso com a política nacionalista do Estado Novo63. A partir da 

instalação da comissão o correspondente começa a tratar dos movimentos migratórios de 

judeus vindos da Europa e de japoneses, da quantidade de pessoas e a situação delas diante da 

lei vigente. No fim da matéria ele relata a preocupação de um estado da federação com 

possíveis alterações na legislação:   

 

São Paulo, o mais rico estado agrícola e industrial do Brasil, alega a escassez de 
trabalhadores rurais que a nova lei de imigração deve tomar conhecimento. O Brasil 
tem tentado de tempos e em tempos lidar com este problema pelo transporte de 
pessoas do nordeste para São Paulo. No entanto, isto não é prático por causa da 
inadaptação de nordestinos ao clima mais frio no sul resultando na morte de muitos 
deles. (NYT, 14 jan. 1938, p. 5)64  

 

Hoje, mais de setenta anos depois da publicação, seria risível argumentar a 

inviabilidade do uso de trabalhadores nordestinos por motivos de adaptação climática, e talvez 

o fosse até naquela época. As palavras do correspondente parecem embebecidas em 

determinismo geográfico do tipo que permeia um grande sucesso editorial do começo do 

século no Brasil, Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha65. Entretanto, para seguir em nossa 

investigação sobre as representações do Nordeste, cabe desviar dessa questão e adentrar na 

organização espacial que o argumento levanta. Frank Garcia identifica a falta de trabalhadores 

no campo em São Paulo e o envio sazonal de pessoas do Nordeste para tentar sem sucesso 

resolver o problema. Está posta uma caracterização de espaços diversos dentro do Brasil, um 

lugar de força industrial e agrícola – São Paulo – e o nordeste, de onde homens e mulheres 

saem para trabalhar neste polo rico. Se nos textos anteriores o correspondente começou a 

                                                                                                                                                         
legislation.” 
63 Para um aprofundamento na questão ver Márcia Takeuchi (2002) e Giralda Seyferth (1999). 
64 “São Paulo, Brazil's richest agricultural and industrial State, claims a shortage of farm hands of which the new 
immigration law must take cognizance. Brazil has attempted from time to time to handle this problem by 
transplanting people from northeast to São Paulo. However, this was not practical because of the inadaptability 
of northeasterns to the cooler climate in the south and many died as a result”. 
65 Especialmente a segunda parte da obra - intitulada “O homem” - em que ele ao analisar o sertanejo ele o 
define como produto do meio geográfico, da raça e do momento histórico.  
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demarcar este recorte espacial através da seca e violência, nessa reportagem ele utiliza outra 

representação, a da migração.  

Os migrantes nordestinos não são uma exclusividade das reportagens do 

correspondente norte-americano, podemos encontrá-los também em jornais brasileiros e 

mesmo na literatura. No mesmo ano foi lançado o romance Vidas Secas (1938) 66 de autoria 

de Graciliano Ramos sobre uma família nordestina que se desloca a pé fugindo da estiagem. 

Enquanto narra o desespero da jornada de Fabiano, sua mulher, filhos e a cadela Baleia, a 

perspectiva da narrativa do escritor alagoano é a de que eles caminham no sentido Nordeste-

Sudeste. Já os textos dos The New York Times – bem como de veículos de imprensa do Rio de 

Janeiro e São Paulo67 – é inversa. Nela os migrantes partem de um recorte espacial distante, o 

Nordeste, em direção à ao lugar onde eles estão situados. 

Essa diferenciação pretende sublinhar um lugar de fala que permeia as matérias do 

Times sobre o Nordeste pelo menos até a segunda metade da década de 1950, quando 

apareceu o primeiro correspondente que viaja pelos rincões do país68. Isso implica em 

representações do Nordeste como um espaço anexo ao centro dos acontecimentos no qual 

Frank M. Garcia se posta junto de jornalistas de outros grandes veículos de imprensa, a capital 

federal e estados vizinhos, especialmente São Paulo. Escrevendo a partir deste lugar, o 

jornalista norte-americano percebe o movimento de pessoas no Nordeste a partir das medidas 

do governo estabelecido no Rio do Janeiro e pelo viés das implicações desse translado para 

grupos que se faziam então representar fortemente nos grandes veículos de imprensa na 

capital federal de São Paulo. Se nos voltarmos à pequena biografia de Garcia no começo do 

capítulo, vamos perceber que é justamente entre esses grupos que o jornalista se congregava.   

No ano seguinte o The New York Times volta a publicar sobre ações do governo 

brasileiro em relação a migração interna e externa. Uma nova reportagem enviada do 

escritório do jornal no Rio de Janeiro informa os leitores que: 

 

O Conselho Nacional de Imigração enviou ao presidente Vargas hoje planos para 
transferir moradores da área atingida pela seca no Nordeste para as regiões do Sul do 
Brasil, em que há grandes grupos estrangeiros, como os japoneses em São Paulo e 

                                                 
66 A primeira edição do romance foi publicada pela editora José Olympio com ilustrações de Aldemir Martins, 
ainda se intitulava “Vidas Sêcas” respeitando o acordo ortográfico então vigente.   
67 Podemos elencar uma ampla gama de casos análogos na imprensa da época com esse posicionamento. Segue o 
exemplo do diário carioca O Globo entre janeiro e setembro de 1938 <http://acervo.oglobo.globo.com 
/busca/?tipoConteudo=pagina&ordenacaoData=relevancia&allwords=migra%C3%A7%C3%A3o+nordeste+sec
a&anyword=&noword=&exactword=&decadaSelecionada=1930&anoSelecionado=1938> Acesso 14 mai. 2014. 
68 Em 1956 assume o cargo de correspondente, Tad Szulc, um polonês que veio ainda criança para o Brasil e 
depois foi para os Estados Unidos. Até 1960, ano em que retornou para Nova York, ele viajou por praticamente 
todos os estados do país produzindo matérias para o Times. 
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alemães em Santa Catarina. Esses planos, declarou hoje um porta-voz do conselho, 
irão garantir o bem-estar de milhares de vítimas da seca e ao mesmo tempo ajudar o 
governo em sua campanha para abrasileirar estrangeiros colocando brasileiros entre 
eles. Terras serão alocadas para os transferidos. (NYT, 13 jul. 1939, p. 9)69  

 

Essa coluna se refere a atuação da comissão criada pelo presidente Getúlio Vargas 

sobre a qual o correspondente escreveu no ano anterior. A proposta do Conselho Nacional de 

Imigração apresentada toca em dois temas que Frank Garcia já havia tratado anteriormente, a 

incorporação dos imigrantes e o fluxo de trabalhadores dentro do país. Só que agora, 

contrariando o argumento dos paulistas da inadaptação climática o qual ele citou antes, o 

esquematizado é o envio de pessoas do Nordeste para serem alocadas no Sul. Os planos do 

conselho é a junção do que seria um problema regional com um nacional, visavam ao mesmo 

tempo atacar as questões das vítimas da seca do Nordeste e o “abrasileiramento” dos 

japoneses e alemães. Nessa reportagem ele apresenta um argumento ausente na outra 

publicada no início de 1938: dessa vez não é escassez de mão-de-obra nas fazendas do 

Sudeste o que motiva a vinda dos nordestinos e sim a seca.  

Noticiando os planos da comissão responsável por assuntos de imigração o 

Nordeste é representado nessa reportagem enquanto espaço onde a mobilidade de milhares de 

pessoas está ligada diretamente à estiagem que assola a região e ao mesmo tempo a 

necessidade de ações governamentais. Essas representações já haviam sido utilizadas pelo 

menos dois anos antes nos textos publicados pelo jornalista estadunidense, a novidade são os 

elos estabelecidos entre elas. Ele passa a trabalhar com o trinômio migração-seca-ação 

governamental que será reutilizado diversas vezes a partir de então pelo correspondente. 

Como em uma estrutura circular, qualquer um dos termos passa a servir para acionar os dois 

outros quando se vai escrever sobre o Nordeste brasileiro. Investigando a invenção do 

Nordeste no trabalho de músicos, artistas plásticos e escritores, Albuquerque Júnior (2009, p. 

35) propõe que região é demarcada justamente a partir da repetição com certa regularidade 

desses e outros enunciados e imagens, ela é encarada como um produto homogeneizado. 

Aproximamo-nos dessa concepção levando em conta especificidades do jornal levantadas por 

Robert Darnton (2010, p. 103). Ele nos lembra que apesar da notícia ser um produto 

evanescente, que mapeia conjunção de fatores que se modificam diariamente, ela é 

                                                 
69 “The Brazilian Immigration Council submitted to President Vargas today plans to transfer inhabitants of the 
drought-stricken area in the Northeast to regions in Southern Brazil, in which there are large foreign groups, such 
as the Japanese in São Paulo e Germans in Santa Catharina. These plans, a spokeman for the council declared 
today, will assure the well-being of thousands of drought victims and at the same time help the government in its 
campaign to Brazilianize foreigners by placing Brazilians among them. Lands will be allotted to those 
transferred”. 
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influenciada por uma série de padrões e imagens convencionais utilizadas pelos jornalistas. 

Como vimos, as representações da seca, migração e intervenção estatal circulam nos jornais 

cariocas desde o final do século anterior, e no meio jornalístico da capital federal Frank 

Garcia já é alguém muito bem inserido no final da década 1930.   

No ano seguinte o jornalista estadunidense publicou no The New York Times um 

novo texto sobre o deslocamento de nordestinos utilizando o mesmo trinômio, só que dessa 

vez ele relaciona o Nordeste a outro recorte espacial do Brasil. Trata-se de uma pequena nota 

sobre o funcionamento de um empreendimento norte-americano na Amazônia:  

 

A escassez de trabalho em Fordlândia, plantação de borracha de Henry Ford, está 
perto de ter uma solução. O Conselho Federal de Comércio e o Conselho de 
Colonização e Imigração estão planejando mover trabalhadores rurais de regiões 
secas do nordeste para o Vale do Amazonas, incluindo a Fordlândia. A exploração 
completa da plantação Fordlândia tem sido retardada por causa da falta de 
trabalhadores. Ela usa 7.500 homens e poderia usar cerca do dobro desse número 
para obter funcionamento pleno. (NYT, 22 ago. 1940, p. 8)70.  

 

Como o jornalista assinala, a Fordlândia é um empreendimento do famoso 

empresário norte-americano que realizava exploração da borracha na Amazônia desde o final 

da década de 1920 no estado do Pará71. Em 1940, os seringais de Henry Ford passavam por 

uma crise de mão-de-obra que terminou por chamar atenção do governo federal brasileiro. 

Assim o Nordeste é apresentado como o espaço da estiagem que está mobilizado pelos 

conselhos do Estado Novo para fornecer trabalhadores, só que dessa não mais para o sul e sim 

para a Amazônia. Mais uma vez Garcia está acionando a estrutura circular que nos referimos 

antes para caracterizar o Nordeste a partir da atuação da ditadura chefiada por Vargas. Nessa 

matéria - como também na anterior - ele o faz dentro do viés econômico, sua preocupação é 

com a capacidade de exploração da Fordlândia, os “trabalhadores rurais das regiões secas do 

nordeste” são um adendo na resolução desse problema através da atuação do governo 

brasileiro. Dois meses após a matéria saiu uma nota também produzida no escritório do diário 

no Rio de Janeiro. Ela noticiou que “o presidente Getúlio D. Vargas retornou para cá hoje 

depois de dezesseis dias visitando a Fordlândia, a plantação experimental de borracha mantida 

por Henry Ford na região amazônica, e também a região seca do nordeste” (NYT, 22 out. 

                                                 
70 “The labor shortage at Fordlandia, Henry Ford’s rubber plantation, is near a solution. The Federal Trade 
Council and the Colonization and Immigration Council are planning to move farm laborers from northeast 
drought regions to the Amazon Valley, including Fordlandia. Full exploitation of the Fordlandia plantation has 
been retarded because of the lack of laborers. It uses 7,500 men and could use about double that number to 
obtain full development”. 
71 Para aprofundamento na saga do empreendimento de Henry Ford ver Grandin (2010). 
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1940, p. 6)72. A visita do presidente aos dois locais iniciada um mês antes reforçou a ideia que 

o governo brasileiro, representado na figura do presidente, estava empenhado em resolver o 

problema da empresa norte-americana e ao mesmo tempo em ajudar as pessoas do recorte 

espacial demarcado pela estiagem.  

As matérias analisadas sugerem uma mudança de direcionamento de Frank M. 

Garcia em relação a Getúlio Vargas e seus representantes a partir dos meses finais de 1937. 

Podemos relacioná-la com a criação de um sistema de controle mais rigoroso sobre as 

publicações nacionais e estrangeiras, mas também com as relações pessoais do 

correspondente com figuras destacadas do governo. Para ficar em apenas dois exemplos 

podemos citar sua presença junto a Getúlio Vargas na recepção ao Secretário de Estado norte-

americano Cordell Hull e no jantar em homenagem ao chefe do DIP, Lorival Fontes, ocasião 

na qual ele discursou 73. Essas e outras referências a Garcia nos jornais cariocas nos permitem 

pensar que ele tinha acesso às figuras do alto escalão do Estado Novo, incluindo o presidente 

e seus principais assessores. Podemos sublinhar que essas boas relações se pautavam em 

interesses cruzados, era proveitoso para o correspondente os laços com Getúlio Vargas e seus 

representantes, assim como para esse era válida a amizade com o representante de um dos 

mais influentes jornais do mundo. 

Desse jogo de interesses e pressões vimos que se o Nordeste nos textos de Frank 

Garcia de novembro de 1935 era marcado por cidades importantes e combates com rebeldes 

comunistas ligados a União Soviética, após o início do Estado Novo esse recorte espacial 

assumiu novos contornos. As matérias enviadas da capital federal passam a se referir a uma 

região demarcada pela estiagem e pela necessidade de intervenção estatal. Enquanto ainda em 

1933 o Nordeste brasileiro foi levantado nas páginas do Times para apresentar a escrita 

realista de José Américo de Almeida, na segunda metade da década ele foi mobilizado 

especialmente como capital político para figuras ligadas ao governo. Esse tipo de apropriação 

da seca no Nordeste data ainda do final do século anterior, foi inicialmente realizada por 

políticos e jornalistas brasileiros diante da crise social, econômica e política que atravessava 

parte do Império. Quando Frank Garcia realiza uso deles já no século seguinte, o faz a partir 

de um lugar de atuação específico. Centrado na capital federal o jornalista tem que recorrer 

aos informes do próprio governo ou ao que circulava na imprensa para obter informações 

                                                 
72 “President Getulio D. Vargas returned here today after a sixteen days absence visiting Fordlandia, the 
experimental rubber plantation area backed by Henry Ford in the Amazon region, and also the northeast drought 
region”. 
73 O primeiro evento ocorreu em 1938 e o segundo no ano seguinte, ambos tiveram cobertura da imprensa 
carioca. O Diário de Notícias, por exemplo, se referiu a participação de Frank Garcia no jantar e na recepção do 
Secretário de Estado respectivamente nas edições de 4 de setembro de 1938 e 12 de abril de 1939.     



60 
 

 

sobre acontecimentos na região. A biografia levantada de Garcia o aproxima dos altos 

círculos da sociedade do Rio de Janeiro e permite considerar que ele congregava também com 

jornalistas dos grandes veículos de imprensa carioca. O Nordeste aparecia nessa cobertura 

local como um espaço anexo ao centro de acontecimentos – o Rio de Janeiro e os estados 

vizinhos, especialmente São Paulo – as matérias do correspondente do The New York Times 

tinham um posicionamento semelhante. 

Nas reportagens de Frank Garcia tomamos contato com o Nordeste da violência, 

nele as forças policiais caçavam bandidos famosos por sua crueldade, como Lampião, mas as 

representações recorrentes foram outras. A conexão entra a seca, a intervenção estatal e a 

migração passou a ser utilizada pelo jornalista norte-americano – a partir do Estado Novo – 

em uma estrutura circular de referências onde esses três fatores se conjugavam. Nela o 

Nordeste funcionou como um espaço fornecedor de mão de obra, seja para ocupar postos de 

trabalho as fazendas do estado de São Paulo, “abrasileirar” os estrangeiros no Sul, ou mesmo 

garantir a produção dos seringais de Henry Ford na Amazônia. As ações governamentais 

como promotor de deslocamentos de populações foram destacadas, incluindo a atuação do 

Conselho Nacional de Imigração e as viagens do próprio presidente Getúlio Vargas a 

Fordilândia e ao Nordeste. Nesse trinômio a estiagem funcionou como o elemento catalisador 

das ações do Estado Novo e das migrações. A seca foi apresentada como uma característica 

inerente do recorte espacial na maior parte das reportagens e notas produzidas por Garcia 

depois de 1935.    

De lá para o fim da década nos inteiramos de outras mudanças, os textos do 

correspondente já acompanhavam basicamente os desdobramentos de ações governamentais, 

mas haviam reservas quanto a censura e alguns posicionamentos críticos, mesmo que sem 

qualquer rispidez. A partir do golpe que instituiu o Estado Novo o correspondente do Times 

não só acompanha sem reservas Vargas e as mudanças instituídas pela nova administração, 

como também tece alguns elogios. Esse desvio na direção das suas matérias pode ser 

relacionado as mudanças dentro da própria estrutura do Estado a partir do golpe, um aparato 

de controle de informações foi fortalecido. Uma série de medidas possibilitou a criação do 

Departamento de Imprensa e Propaganda que garantiu uma censura efetiva sobre o teatro, o 

cinema, a literatura e a imprensa nacional e estrangeira, entre outros campos. Não podemos 

esquecer também as boas relações que o correspondente do Times mantinha com o alto 

escalão do Estado Novo e os jogos de interesses entre eles que contribuíram para que o 

Nordeste publicado no diário nova-iorquino fosse focado nas ações governamentais.  
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2. NÃO EXISTEM BASES AO SUL DO EQUADOR: VIAGENS, MAPAS E 

NOTICIÁRIO DE GUERRA (1940-1942) 

 
Na década de 1930 o Nordeste brasileiro não recebeu maior atenção do que 

poucos textos dos correspondentes no país que eram publicados no The New York Times, já na 

seguinte a situação foi diferente. A série de tensões e conflitos que atravessaram o plano 

internacional na primeira metade dos anos 1940 lançaram a região como um tema relevante 

para a imprensa e governo norte-americano. Durante a Segunda Guerra Mundial os jornalistas 

do NYT – atuando tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos – produziram um grande 

número de matérias que referenciam o Nordeste do Brasil74. No capítulo anterior nos focamos 

nos escritos de Frank M. Garcia e em alguns textos do correspondente da Associated Press no 

Brasil. Neste lidaremos com uma variedade de jornalistas, burocratas e escritores norte-

americanos. Trata-se de especialistas em propaganda, viagens, estratégias militares, resenhas 

literárias e mapas que traziam notícias de diversos lugares do mundo, dentre eles o Nordeste 

brasileiro. O nosso recorte temporal - entre março de 1940 e agosto 1942 - é anterior à entrada 

oficial do Brasil na guerra ao lado dos Aliados75, nele houve intensas movimentações e 

negociações por parte dos governos norte-americano e brasileiro em torno de temas como: a 

defesa hemisférica, o ingresso no conflito global e a instalação de bases na costa atlântica. 

Nesse contexto foram publicadas no Times diversificadas representações da região, de parada 

nas rotas aéreas do turismo internacional ao ponto mais perigoso para defesa do continente. 

No momento em que Frank Garcia acompanhava do Rio de Janeiro as ações do 

governo chefiado por Getúlio Vargas em relação ao Nordeste, uma série de tensões e conflitos 

atravessavam o plano internacional desde a década de 1930. Em sua história da Europa no 

século XX, Mark Mazower (2001, p. 77) nos apresenta um interessante quadro de 

transformações no recorte temporal até o começo da década seguinte. Ele inicia na quebra da 

bolsa de valores Nova York de 1929, o chamado crack lançou os mercados mundiais que já 

estavam em dificuldade no fundo do poço. Acompanhando essa conjuntura de decréscimo 

econômico, houve uma série conflitos e mudanças políticas. Em 1931 ocorreu a invasão 

japonesa da Manchúria e no outro ano se iniciou em Genebra a Conferência do 

Desarmamento da Liga das Nações que fracassou. O historiador britânico avaliou a ascensão 

ao poder da extrema direita alemã com a eleição de Adolf Hitler em 1933 como um marco 

                                                 
74 Entre 1932 e 1939 foram um total de 11 matérias. Entre 1940 e 1945 elas somaram 51, quase o quíntuplo do 
número do recorte temporal anterior. Informações obtidas no acervo do The New York Times.   
75 A declaração de guerra à Alemanha e a Itália data de 31 de agosto de 1942. A declaração ao Japão só ocorreu 
quase três anos depois, em junho de 1945.  
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para a mudança na balança de poder europeia. Ao longo da década ela deixou de pender para 

a França e a Inglaterra, a Alemanha passou a ser o centro econômico, militar e político da 

Europa. Se iniciou em 1935 a Crise da Abissínia que resultou na invasão do território etíope 

por tropas da Itália chefiada por Mussolini, no ano seguinte a Guerra Civil Espanhola que 

possibilitou a instauração de um regime ditatorial de influência fascista. No ano de 1936 a 

Alemanha nazista e o Japão imperial assinaram um acordo contra a União Soviética, o 

chamado Pacto Anti-Comintern. A Itália aderiu ao tratado pouco depois, estava formada a 

base das forças do Eixo que atuou na Segunda Guerra Mundial. A expansão territorial desses 

países continuou nos anos finais da década, as forças japonesas invadiram novos territórios da 

China continental dando origem à Guerra Sino-Japonesa em 1937. Nos idos de 1938, a 

Alemanha hitlerista invadiu a Áustria e a Checoslováquia. Quando em setembro de 1939 o 

exército alemão adentrou as fronteiras da Polônia – aliada da França e da Inglaterra – 

propiciando as declarações que iniciaram formalmente a Segunda Guerra, boa parte do mundo 

já estava envolto em um clima belicoso. 

Nesse cenário global de ebulição de conflitos dos anos 1930, os governos do 

continente americano promoveram iniciativas em torno de uma agenda política comum, entre 

elas se destaca as Conferências Pan-Americanas promovidas pelos Estados Unidos. Se 

tratavam de reuniões periódicas com representantes de todos os países americanos em torno 

de temas relevantes para o continente que começaram a ocorrer ainda na década de 188076. 

Gerson Moura (2012, p. 45) aponta que os encontros da segunda metade da década de 1930 se 

dedicaram especialmente a questões relativas a defesa militar. O presidente dos Estados 

Unidos – Franklin Roosevelt – esteve presente na conferência realizada em Buenos Aires em 

1936. Nela se definiu que um ataque a qualquer nação do continente, seria considerada uma 

ameaça a todas as nações americanas. Dois anos depois, na Conferência de Lima, foi 

acordado um sistema de consultas e um pacto continental de segurança. Já em setembro de 

1939 – logo após o início da guerra – foi realizada uma reunião de ministros das relações 

exteriores do continente no Panamá. Nesse encontro ficou decido a neutralidade do continente 

na guerra e o princípio de neutralidade das águas territoriais americanas. Isso significava que 

não poderiam haver combates numa faixa de 300 milhas náuticas – cerca de 556 quilômetros 

– da costa. Além de definir um distanciamento legal para os combates no Oceano Atlântico, 

                                                 
76 A historiografia sublinha essas conferências iniciadas ainda no século XIX como uma tentativa dos Estados 
Unidos em dispersar a influência europeia – notadamente a da Inglaterra – e ampliar a norte-americana sobre a 
América Latina. Elas também são encaradas pelos historiadores enquanto fóruns de resistência dos países latino-
americanos. Para aprofundamento ver Santos (2004), Alves Jr. (2012) e Castro (2012).  
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ainda segundo Moura (2012, p. 46), essa medida era uma forma de ajudar a Inglaterra 

colocando possessões britânicas no continente oficialmente fora do alcance da marinha alemã. 

 

2.1 A guerra ronda o Nordeste  

 

A manchete da edição de 02 de março de 1940 – NAVIO REPORTA ATAQUE 

DE SUBMARINO NA ZONA DOS EUA77 – informou aos leitores do The New York Times 

que os acordos da Conferência do Panamá falharam em manter a guerra distante das águas 

continentais. Abaixo das letras garrafais do título, a matéria apresentou uma série eventos 

beligerantes dentro da faixa neutra estabelecida ao redor do continente americano no ano 

anterior, e na sua continuação - três páginas depois - um mapa (Figura 4). Nele temos uma 

parte do continente, da Costa Leste norte-americana até a metade do território argentino, onde 

estão destacadas algumas cidades – Nova York, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires e 

Rio Grande do Sul78 – e pontos no Oceano Atlântico. Se trata um planisfério, uma 

representação gráfica em uma malha de meridianos e paralelos numerados a partir da Linha 

do Equador e do Meridiano de Greenwich. Conforme o manual de navegação de Pires 

Mingues (2000, p. 22), essa é uma carta náutica produzida a partir da projeção de Mercator 

que é utilizada comumente por sua facilidade de georreferenciar pontos no globo terrestre. 

Esse é o objetivo do mapa, identificar a zona de neutralidade estabelecida na conferência 

meses antes e localizar os incidentes que teriam violado seus limites.     

A sua legenda informa que os círculos com números demarcam onde haveriam 

ocorrido os quatros eventos de descumprido da neutralidade das águas americanas 

apresentados na matéria. No primeiro ponto a fragata inglesa Southgate havia sido atacada por 

submarinos alemães, a manchete faz referência a esse incidente. O número 2 corresponde ao 

local no qual o navio Troja, de bandeira alemã, havia sido afundado por um cruzador inglês. 

O terceiro círculo marca onde um navio de guerra e dois submarinos alemães foram avistados 

na costa sul do Brasil, já o número 4 localiza uma frota aliada avistada na costa uruguaia. O 

texto e o mapa se complementam na apresentação de dois focos de atividades beligerantes 

dentro da zona de neutralidade continental, um nas ilhas da América Central e outro no sul da 

costa sul-americana. A matéria delineia assim espaços no Oceano Atlântico em que a 

neutralidade do continente americano afirmada na conferência do ano anterior estaria 

                                                 
77 “SHIP REPORTS U-BOAT ATTACK IN U.S. ZONE” 
78 Uma possível confusão entre o nome do estado e sua capital, Porto Alegre, semelhante à que ocorre em 
relação a cidade do Recife nas matérias apresentadas no capítulo anterior.  
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ameaçada. Ela estabelece uma cartografia da aproximação do conflito das Américas e da 

comunhão do continente contra isso centrada nos Estados Unidos, no mapa o nome do país 

recebe o mesmo destaque que a América do Sul. Assim como, Nova York, onde se localiza 

sede do jornal e maior centro comercial norte-americano, tem seu nome em negrito e maior 

que as demais.  O Nordeste do Brasil não estava incluído – por enquanto – nesse teatro de 

guerra como um foco de ações militares. A única parte do território brasileiro inserida nele 

estava no sul, já próximo à fronteira do Uruguai. O que não significa afirmar que o Nordeste 

brasileiro fosse apresentado nas matérias do The New York Times no início dos anos 1940 

completamente ausente do cenário belicoso que se estaria desenhando na América do Sul.  

 

 
Figura 4. Mapa dos incidentes dentro da zona de neutralidade (NYT, 02 mar. 2014, p. 4).79 

 

Dois meses após a matéria sobre as violações da zona neutra das águas 

continentais, o diário publicou uma reportagem enviada do seu escritório no Brasil sobre um 

encontro de diplomatas japoneses da América do Sul que estava para ocorrer em poucos dias. 

O texto chama a atenção para a cidade escolhida para sediar a reunião - o Rio de Janeiro - 

uma vez que ela acarretaria despesas para locomoção do corpo diplomático espalhado pelo 

                                                 
79 Mapa reproduzido na escala original da página do jornal.  
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continente maiores do que se ele fosse realizado em Santiago ou Buenos Aires. O 

correspondente apresenta uma motivação estratégica na opção pela capital brasileira, o 

governo japonês aproveitaria o encontro para apresentar uma proposta de acordo comercial 

bilateral baseado em câmbio de montantes iguais80. Frank Garcia sublinhou a importância do 

Japão para o Brasil, ele era o principal comprador de algodão, um produto muito importante 

para a economia do país81. A matéria coloca também outros dois países no páreo por 

negociações bilaterais com o governo brasileiro, a França e a Inglaterra. Apesar de se deter 

exclusivamente em informações econômicas, a reportagem tangencia questões sobre a guerra. 

Além de se referir a franceses e ingleses como Aliados, o correspondente destaca que a 

abertura do Brasil a novos pactos econômicos era motivada pelos desdobramentos do cenário 

internacional. Os conflitos em curso teriam produzido bloqueios ao comércio em diversas 

regiões do globo que estariam restringindo os lucros brasileiros no mercado mundial. Garcia 

conclui que o Japão possuía uma carta na manga na costa brasileira para conseguir fechar o 

negócio, nas palavras dele:  

 

Que o Japão acredita que será bem sucedido em sua oferta comercial é percetível por 
sua última jogada, a perspectiva de inauguração de um serviço de navio a vapor em 
todo o nordeste brasileiro, é a primeira vez que isso é tentado por qualquer nação 
estrangeira. (NYT, 04 mai. 1940, p. 30)82  

 

A possível criação de serviço de navios ligando a região é apresentada como um 

trunfo nas mãos dos japoneses para obter sucesso na conclusão do seu acordo com o Brasil. O 

Nordeste brasileiro não foi apresentado no diário na qualidade de um espaço de conflitos entre 

potências externas ao continente – como as ilhas do Caribe e a divisa entre o Brasil e o 

Uruguai na matéria anterior – e sim enquanto uma peça no tabuleiro de xadrez das 

negociações internacionais do governo brasileiro. Ao dar relevo ao oportunismo da proposta 

japonesa, o texto delineia o northeast, como um lugar oportuno para investimentos que 

garantissem um pacto para vultosas transações comerciais com o Brasil. É interessante notar 

                                                 
80 Nesse tipo de pacto os países se comprometem a negociar produtos entre si de forma a manter uma balança 
comercial estável, o que significa valores aproximados entre o que cada um vende e compra do outro. No caso, 
seria um acordo lucrativo para o Japão, já que naquela conjuntura ele comprava muito mais do que vendia ao 
Brasil. 
81 Segundo a Câmera de Comércio e Indústria Japonesa no Brasil, na segunda metade dos anos 1930 houve uma 
grande expansão da produção de algodão no Brasil, nessa época as negociações desse produto com os japoneses 
atingiram seu ápice. Elas culminaram na criação da Associação Comercial Japonesa no país em 1940, ela foi 
fechada já no ano seguinte depois do ataque japonês a Pearl Harbor. Informações disponíveis em < 
http://pt.camaradojapao.org.br/camara/entidade/> Acesso em: 19 nov. 2014.    
82 “Japan believes she will be successful in her trade offer is seen by her latest move, the prospective 
inauguration of steamship service to the entire Brazilian northeast, the first time it has been attempted by any 
foreign nation”.  
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que, como vimos no capítulo anterior, Frank Garcia escreveu diversas vezes sobre a migração 

de nordestinos em direção a Amazônia, São Paulo e Rio de Janeiro por causa da seca e 

escassez de mão de obra. No entanto, em nenhum momento o correspondente deixou claro a 

forma como essas pessoas se locomoviam para esses destinos. Possivelmente não era por 

meio de navios a vapor, já que o projeto japonês de interligar o Nordeste com eles é 

apresentado enquanto uma iniciativa ousada e de forte apelo junto ao governo brasileiro. 

Apesar disso o acordo bilateral e a instalação dos vapores não chegaram a ser concretizados. 

Conforme a análise de Gerson Moura (2012, p. 17), a partir do início da guerra - e 

especialmente depois do ataque japonês a Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos no 

conflito em 1941 - não havia condições políticas para o governo chefiado por Vargas firmar 

acordos com qualquer das potências do Eixo.     

Se nas páginas do Times o Japão tinha planos para oferecer ao Brasil a integração 

da região pelo mar, os Estados Unidos já haviam concretizado essa conexão pelo ar, é o que 

informava a extensa matéria de julho de 1940 assinada por Frederick Graham. Atuando como 

editor e colunista do NYT especializado em aviação, ele costumava escrever na seção 10 das 

recheadas edições dominicais do diário, um caderno específico sobre viagens83. Na capa da 

seção estava o texto de Graham que iniciava da seguinte forma:  

 

Uma vez, toda semana, um enorme strato-clipper quadrimotor da Pan American 
Airways levanta voo graciosamente para fora do aeroporto municipal de Miami, 
aponta seu grosso nariz para a costa norte da América do Sul e sobe de forma 
constante até que se estabiliza convenientemente a meio caminho entre o Caribe azul 
e o céu igualmente azul (NYT, 28 jul. 1940, p. 1)84 

  

A matéria era um misto de relato de viagem e propaganda, nos moldes dos que 

encontramos hoje nas revistas distribuídas por empresas aéreas. No caso o jornalista tratava 

tanto dos novos quadrimotores da Pan American Airways, quanto da sua nova linha aérea que 

saindo de Miami se integrava em rotas que permeavam a América Central e do Sul. O mote 

do texto era uma excursão pelo continente sul-americano realizada em quatorze dias através 

dos voos de primeira classe da empresa norte-americana. Entre os destinos da viagem estavam 

grandes capitais - Buenos Aires, Quito, Lima, Santigo e Rio de Janeiro – e também cidades 

menores como Guayaquil, Recife e Belém. Frederick Graham apresenta todo o trajeto e suas 

                                                 
83 O jornal até hoje é organizado em seções numeradas que correspondem a cadernos temáticos. O sobre viagens, 
chamado Travel, continua sendo publicado nas suas edições de domingo, só que ele não mais se localiza na 
seção 10 e sim na de número 5.   
84 “Once every week a huge four-engined strato-clipper of Pan American Airways lifts gracefully off the runway 
of Miami municipal airport points its stubby nose toward the northern coast of South America and climbs 
steadily until it levels off, seemingly midway between the blue Caribbean and the equally blue sky”. 
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paradas, as paisagens e pontos turísticos para serem vistos, com destaque para Santiago e Rio 

de Janeiro. Elas possuem uma figura ilustrativa e um tópico específico sobre cada uma, no 

sobre a capital fluminense, por exemplo, ele aconselha a visita ao Pão de Açúcar, o Cristo 

Redentor e a Baia de Guanabara que são representados também na imagem.     

Há também uma imagem (Figura 5), se trata de um quadrimotor sobre um globo 

terrestre no qual se expõe um mapa das Américas, da Patagônia aos Estados Unidos. Nesse 

produto cartográfico, as rotas disponíveis pela empresa estão em pontilhado e as conexões de 

voo do tour pelo América do Sul marcadas por linhas. Entre elas estão os que ligam o Rio de 

Janeiro a Belém passando por Salvador, Recife e Natal, totalizando cinco paradas em 

território brasileiro. A imagem apresenta uma visão da América diversa da carta náutica 

publicada quatro meses antes. Uma diferença primordial entre elas é que essa pensa o 

continente numa perspectiva comercial enquanto a outra um viés político e bélico. Naquele 

mapa os limites da zona de neutralidade demarcam um continente unido contra a guerra, nesse 

as rotas aéreas delineiam uma América conectada, o quadrimotor é símbolo da integração 

continental pelos ares. A cartografia dos eventos beligerantes apresenta uma aproximação 

política entre Estados – ele separa os territórios e apresenta algumas capitais sul-americanas - 

já na dos voos comerciais há espaço para uma variedade de cidades espalhadas na América 

Latina. O texto de Graham apresenta parte delas, ao tratar da diversidade de paisagens para 

quem estivesse disposto a realizar a excursão pela América do Sul nos quadrimotores da 

empresa aérea. Para além das capitais, ele se dedica a apresentar outras porções do território 

sul-americano. Uma delas é o que ele chama de “corcunda” da costa brasileira na qual se 

chega a partir do voo saindo do Rio de Janeiro. Segundo o jornalista:  

 

Ferventes selvas verdes, rios lamacentos desaguando no oceano e pequenas aldeias 
marcam a rota para Recife, ou Pernambuco, na "corcunda" saindo em direção a 
África. O avião chega à tarde para uma pernoite e há um tempo considerável para 
ver a cidade velha e suas muitas igrejas. Na manhã seguinte, o voo continua em 
torno da protuberância para Belém. Belém, na imponente Amazônia, é uma cidade 
que alcançou sua maior glória quando foi o ponto de embarque para a maior parte da 
borracha do mundo. (NYT, 28 jul. 1940, p. 4)85 

 

O colunista do Times fala sobre a viagem em direção a Pernambuco como se 

estivesse observando a paisagem a partir da janela do avião, a partir desse ponto de vista ele 

                                                 
85 “Steaming green jungles, muddy rivers emptying into the ocean and tiny villages mark the route to Recife, or 
Pernambuco, on the "hump" sticking out toward Africa. The plane arrives in the afternoon for an overnight stop 
and there is considerable time to see the old city and its many churches. Early the next morning the flight 
continues around the hump and toward Belem. Belem, on the mighty Amazon, is a city that reached its greatest 
glory when it was the shipping point for most of the world’s rubber”.  
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sublinha a natureza. O verde da selva, a lama dos rios que se encontram com o mar e as 

aldeias formam um cenário onde a presença humana é apenas um detalhe. Esse tipo de 

representação da costa nordeste do Brasil não é uma exclusividade do editor de aviação do 

The New York Times. Investigando a revista Seleções do Reader’s Digest no mesmo recorte 

temporal do início dos anos 1940, Mary Anne Junqueira (2000, p. 130) identificou 

representações da Amazônia e do Nordeste brasileiro como um território selvagem e vazio, 

habitado apenas por uma pequena população esparsa. A historiadora também apontou as 

referências às florestas tropicais como algumas das mais constantes na publicação analisada 

para se tratar da América do Sul e dotadas de intensa carga simbólica. Ao evocar a aldeia, a 

selva verde e o laço entre as águas de mar e de rio no caminho para Recife, a reportagem de 

Frederick Graham posicionou a região enquanto um espaço exótico para o turista americano 

conhecer.  

 

 
Figura 5. A excursão pela América do Sul e demais voos da Pan American Airways (NYT, 28 jul. 1940, p. 4)86 

                                                 
86 A imagem pertence ao acervo do NYT e a extinta Pan American Airways, não foi possível identificar seu autor. 
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Esse tipo de representação aciona estereótipos que são recorrentes para se pensar a 

relação entre norte e latino-americanos. A pesquisa de Frederick Pike (1992, p. XIII) expôs 

que um dos mitos perpetuados pelos norte-americanos para delinear e ao mesmo se opor a 

América Latina é o de que esta seria o espaço dominado pela natureza, enquanto os Estados 

Unidos o da civilização. Nesse sentido, muitas vezes a América dos estadunidenses se auto 

representa como lugar do progresso, enquanto a “outra América” cabe o papel de espaço 

atrasado e dominado da natureza87. Se pensarmos a matéria no Times enquanto uma 

propaganda de uma viagem turística, faz todo sentido apresentar a “corcunda” do território 

brasileiro em direção a África pela natureza exótica, que chama a atenção daqueles que estão 

acostumados a civilização das grandes cidades como Nova York. O jornalista vai no mesmo 

sentido ao descrever Belém, a posiciona dentro da imponente Amazônia e também sublinha 

sua decadência. É pertinente notar as aproximações e distanciamentos entre o texto do editor 

do caderno de viagens e os do correspondente no Brasil. Ambos estabeleceram uma geografia 

do país em que se destacam três porções distintas: o Rio de Janeiro e seu entorno; a 

Amazônia; e o recorte espacial entre Salvador, Recife e Natal que Garcia nomeia de Nordeste 

enquanto Frederick Graham chama de corcunda em direção a África. Eles chegam nessas 

clivagens a partir de perspectivas diversas que são perceptíveis, por exemplo, quando tratam 

do Recife. Para o correspondente no Brasil, como vimos no capítulo anterior, Recife é 

importante por ser é um dos centros de poder, militar, econômico e político do país. Já para 

Graham, a capital pernambucana é relevante por suas atrações turísticas, a cidade antiga e 

suas construções, notadamente as igrejas. 

 Depois de estabelecer todas as paisagens e paradas da excursão de duas semanas 

pela América do Sul, a reportagem informou quanto o turista interessado em realizá-la teria 

que desembolsar, mil e duzentos dólares. Essa cifra ia muito além do que pessoas comuns 

podiam despender em 1940, quando o salário mínimo nos Estados Unidos estava na casa dos 

trinta centavos pela hora de trabalho88. Pedro Tota (2014, p. 70) nos informa que esses voos 

                                                                                                                                                         
Foi reproduzido em escala de ⅓ em relação a página do jornal respeitando as proporções originais. 
87 O pesquisador norte-americano ressaltou que não obrigatoriamente essa oposição entre civilização e natureza 
significou uma visão negativa dos latino-americanos. Pike (1992, p. XIV) deu relevo a atuação de intelectuais, 
artistas e ativistas norte-americanos que entre as décadas de 1950 e 1970 posicionavam a América Latina como 
um lugar privilegiado do globo onde as pessoas haviam conseguido viver de forma harmônica e intensa com a 
natureza, um exemplo de modernidade alternativa para os Estados Unidos. 
88 Segundo os dados fornecidos pelo Departamento do Trabalho norte-americano, mil e duzentos dólares era a 
quantia que alguém que recebesse o salário mínimo obtida ao longo de cerca de dois anos de trabalho. Até hoje o 
salário mínimo no país é calculado por hora de trabalho, desde julho de 2009 ele é de 7,25 dólares. Disponível 
em < http://www.dol.gov/whd/minwage/chart.htm> Acesso em: 17 nov. 2014.    
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da Pan America Airways saindo da Flórida eram frequentados por figuras como os 

multimilionários da família Rockfeller - ases do mercado mundial de petróleo - quando 

vinham realizar visitas aos seus empreendimentos no continente sul-americano. Haviam 

também alternativas muito mais econômicas para quem quisesse conhecer um pouco o mundo 

abaixo da fronteira do Texas, como ler matérias em jornais e revistas ou escutar notícias e 

programas musicais no rádio. Uma extensa variedade de imagens, sons e palavras sobre a 

América Latina eram vinculados nos Estados Unidos nos idos de 1940.  

A profusão de visões do continente latino-americano que circularam pelo país tem 

a ver com as movimentações no cenário político dos Estados Unidos da virada para os anos 

1940. Além da mobilização da política externa em torno de uma agenda comum para toda a 

América, o governo chefiado pelo presidente democrata Franklin D. Roosevelt realizou outras 

iniciativas de aproximação com os países do continente. Maria Ligia Prado (1995, p. 58) nos 

esclarece, por exemplo, que seu governo mantinha laços estreitos com a Pan American 

Airways, e autorizou subsídios para a empresa estabelecer esses novos voos que conectavam 

os Estados Unidos a América Central e do Sul. Uma outra ação governamental relevante foi a 

criação do Office for Coordination of Commercial and Cultural Relations between the 

American Republics em agosto de 194089. Se tratava de uma agência federal encarregada – 

como o próprio nome diz – do incentivo às relações comerciais e culturais do continente. Da 

sua fundação até seu fim em 1946, a agência esteve sob a batuta de um dos passageiros 

ilustres dos quadrimotores em direção a América do Sul, o empresário Nelson Rockfeller. Ao 

órgão chefiado pelo herdeiro do império da Standard Oil e conselheiro do Museu de Arte de 

Moderna de Nova York cabia no mesmo passo afastar a influência alemã do continente e 

estreitar laços com os países vizinhos, potenciais aliados dos Estados Unidos. Conforme a 

pesquisa de Antônio Pedro Tota (2000, p. 93), estava incumbido no plano da política cultural 

desse esforço de guerra uma ação em dois sentidos em relação à América Latina. Por um lado 

convencer os latino-americanos que os Estados Unidos eram seus parceiros históricos, por 

outro tonar a América Latina conhecida para o público norte-americano difundindo uma 

imagem positiva dela. Para realização de sua estratégia, foram mobilizados profissionais e 

empresas dos mais diversos meios, como da música, da literatura, do rádio, do cinema, das 

artes plásticas, entre outros.  

                                                 
89 Escritório de Coordenação de Relações Comerciais e Culturais entre as Repúblicas Americanas. Optamos pelo 
nome original em inglês por ele ser a opção mais comum mesmo na historiografia brasileira. Em 1941 sua 
atuação foi ampliada e a agência recebeu um novo nome, Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, 
em português, Escritório do Coordenador de Assuntos Interamericanos.      
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A imprensa escrita não estava fora desse esforço de guerra, explicita Rodrigo 

Zagni (2011, p. 292) ao comentar a organização interna da agência. Entre os seus diversos 

setores estava a Divisão de Imprensa e Publicações que se encarregava da atuação integrada 

do OCIAA com jornais e revistas dentro e fora dos Estados Unidos. Além do intercâmbio de 

notícias consideradas favoráveis a causa norte-americana, a agência comandada por 

Rockfeller também promoveu intercâmbio entre jornalistas e periódicos dos dois lados do Rio 

Grande. A divisão possuía duas sedes – uma em Washington e outra Nova York – e era uma 

das maiores do Office, cerca de duzentos funcionários. Os seus elos com a grande imprensa 

eram estreitos, ela foi chefiada por nomes de peso no jornalismo norte-americano, primeiro 

John M. Clark e depois Francis A. Jamieson, respectivamente ligados ao The Washington 

Post e a Associated Press. Entre os países que receberam maior atenção dos burocratas do 

Office e os veículos de imprensa estadunidenses estava o Brasil, país considerado um aliado 

estratégico para o governo norte-americanos por sua importância política, econômica e 

posição geográfica. Como vimos no capítulo anterior, o correspondente do The New York 

Times no Rio de Janeiro costumava escrever matérias destacando as ações do Estado Novo e 

seu líder, Getúlio Vargas. Tratando das relações bilaterais em 1940, Frank McCann Jr. (1973, 

p. 128) grifou editoriais do Times na mesma direção de Frank Garcia, favoráveis a Vargas e a 

aproximação entre os países. Já Pedro Tota (2000, p. 108) destacou o investimento por parte 

do governo brasileiro para que fossem vinculadas imagens positivas do Brasil que incluía o 

patrocínio de programas de rádio e propagandas em jornal imprenso, entre eles o NYT.  

O Brasil passou também a ser recorrente nas páginas dos cadernos culturais do 

The New York Times no início da década 1940. O diário deu ampla cobertura, por exemplo, 

para o festival de música brasileira promovido pelo Museu de Arte Moderna de Nova York. 

Se tratou de um grande evento que ocorreu entre 16 e 20 de outubro de 1940 e foi transmitido 

por rádio tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. O país recebeu atenção também da seção 

de livros que fazia parte das edições dominicais do Times. Nela foram publicadas as 

avaliações de diversos relatos de viagem e ensaios sobre o Brasil, uma alternativa para 

conhecer o país bem mais econômica que os voos da Pan America Airways. Por três dólares o 

leitor poderia adquirir Seven Keys to Brazil – em português, Sete chaves para o Brasil - um 

livro da norte-americana Vera Kelsey que morou três anos no país. Segundo a resenha não 

assinada, se tratava de um livro de 314 páginas impresso com letras muito pequenas e em 

papel de baixa qualidade como outros livros sobre a América do Sul, mas que chamava 

atenção pelo conteúdo. Na avaliação do diário, “o texto da senhorita Kelsey tem excelente 

frescor, acuidade e amplitude de visão; seu livro é tanto bem embalado quanto cheio de 
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sabor” (NYT, 12 jan. 1941, p. 3)90. Para além de um simples relato de viagem, o livro seria 

também uma interpretação que consideraria o país uma união de três raças - branca, negra e 

índia - mais a religião católica. O resenhista explica que as sete chaves da escritora norte-

americana correspondem a regiões variadas, diversos “Brasis” que formariam o mosaico 

geográfico que era o país.  

 

O velho Nordeste colonial é a primeira delas, o açúcar foi plantado nos anos 1530 
em uma ilha da costa, e em breve os senhores feudais estavam fundando um império 
sobre a cultura da cana-de-açúcar. Senhorita Kelsey é sábia em começar com este 
registro fascinante e sugestivo e não com uma visita ao Rio de Janeiro. (NYT, 12 jan. 
1941, p. 3)91 

    

Uma das chaves do livro de Vera Kelsey era o Nordeste colonial. Não há qualquer 

menção a Gilberto Freyre na resenha do Times, mas a influência do trabalho do sociólogo 

brasileiro nas representações da região no jornal é notável92. As referências ao caráter 

definidor da mistura das raças e o peso do catolicismo e também aos senhores de engenho 

como senhores feudais se aproximam do capítulo sobre a colonização do Brasil de Casa-

grande & Senzala (1933)93. Esse Nordeste adaptado de Freyre é também exótico como a 

corcunda da costa brasileira em direção a África, mas não é pautado nas imagens da natureza 

que comumente permeiam as representações da América do Sul. O seu registro é fascinante e 

sugestivo justamente porque ele diverge das visões do Brasil que o leitor norte-americano está 

acostumado. Assim como a comentário do livro de José Américo publicado sete anos antes, a 

de Seven Keys to Brazil faz circular por Nova York um Nordeste de “n” maiúsculo formulado 

no Brasil. Só que esse Northeast de Kelsey não seria demarcado pela seca como o de 

Américo, e sim dos senhores feudais e do império da cana-de-açúcar. A resenha apresenta aos 

leitores uma região histórica, que dataria das primeiras décadas do século XVI, quando o país 

ainda era colônia de Portugal.  

Depois de tratar do Nordeste, o resenhista vai para as outras chaves do Brasil 

propostas no livro. A segunda seria uma das maiores capitais do continente, o Rio de Janeiro; 
                                                 
90 “Miss Kelsey's text has outstanding freshness, acuteness and breadth of view; her book is both full-packed and 
full-flavored”. 
91 “The old colonial Northeast is the first of these: sugar was planted in the Fifties Thirties on an island off that 
coast, and soon feudal lords were founding an empire on the culture of sugar cane. Miss Kelsey is wise to begin 
with this fascinating and suggestive record rather than with a visit to Rio de Janeiro”. 
92 Já no livro de Vera Kelsey sim, nas páginas disponíveis na internet encontramos diversas referências ao 
sociólogo brasileiro, bem como Casa Grande & Senzala e Nordeste (1933) na bibliografia dele. Trechos de 
Seven Keys to Brazil disponíveis em <http://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&id=QZ4jAAAAMAAJ&focus =searchwithinvolume&q=Freyre> Acesso em 17 nov. 2014.    
93 Nos referimos ao capítulo “Características gerais da colonização portuguesa no Brasil: formação de uma 
sociedade agrária, escravocrata e híbrida” do livro mais conhecido de Freyre. Na edição da obra que 
pesquisamos, de 2003, ele inicia na página 64 e termina na 155.  
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as fazendas de café em São Paulo corresponderiam a terceira chave; já a quarta seria Minas 

Gerais e sua rica história. Depois uma surpresa, um topônimo se repete no mosaico geográfico 

da escritora norte-americana: “a quinta chave é o ‘outro Nordeste’, que a autora resume como 

‘uma região turbulenta e pouco conhecida, o equivalente do 'sem lei e incivilizado' Oeste da 

América do Norte” (NYT, 12 jan. 1941, p. 3)94. Para explicar o que é o “other Northeast”, o 

resenhista citou a comparação de Vera Kelsey com o Oeste norte-americano. A estratégia é 

definir o recorte espacial dentro território brasileiro por meio de elos com uma geografia 

imaginativa dos Estados Unidos, aproximá-lo de um elemento que os leitores conheçam. O 

Oeste citado não é simplesmente uma porção de terra identificada pelos pontos cardeais, a 

expressão “wild and wooly” é utilizada desde a metade do século XIX nos Estados Unidos 

para se referir a pessoas e lugares considerados incivilizados95.  

A pesquisadora Lúcia Lippi Oliveira (2000, p. 131) retomou as discussões do 

historiador norte-americano Frederick Jackson Turner96 para pensar a conquista da fronteira 

do Oeste como um elemento essencial da identidade que permeia o imaginário político norte-

americano. A tese de Turner aposta na experiência da expansão da fronteira, da chegada dos 

pioneiros ao Novo Mundo a conquista do território até o Oceano Pacífico, como um elemento 

definidor da excepcionalidade americana. Ainda segundo Oliveira, a fronteira seria o lugar 

para a realização das virtudes americanas: a democracia, o individualismo e autogoverno, bem 

como a vontade de Deus. Mesmo que não existisse desde o final do século XIX enquanto fato 

físico, ela permaneceria como um fato simbólico associado a um mundo de aventura, 

coragem, revitalização e gênio inventivo norte-americano. Levando em conta esses aspectos, 

o outro Nordeste não seria apenas uma região incivilizada, pouco conhecida e turbulenta, mas 

ao mesmo tempo um recorte espacial a ser conquistado, um lugar de oportunidades como o 

Oeste norte-americano.   

A referência ao “outro Nordeste” também aciona uma geografia imaginativa da 

região produzida no Brasil que foi apenas tangenciada na avaliação do The New York Times. 

Na bibliografia do livro de Vera Kelsey estão dois livros que propõem uma visão do Nordeste 

dividido em dois recortes distintos, são eles: Nordeste (1937) de Gilberto Freyre e O outro 

Nordeste (1937) de Djacir Menezes. A obra de Freyre trata de um Nordeste marcado pelas 

                                                 
94 “The fifth key is that ‘other Northeast’ which the author sums up as a turbulent and little-known region, the 
equivalent of North America's 'wild and woolly' West”.  
95 Informações obtidas em um dicionário de significados de expressões em língua inglesa. Disponível em < 
http://www.phrases.org.uk/meanings/411900.html> Acesso em 25 nov. 2014.   
96 Seu texto “O Significado da Fronteira na História Americana” apresentado na reunião da American Historical 
Association de 1893 é considerado um dos mais influentes ensaios da historiografia americana. Para uma versão 
traduzida desse escrito ver Turner (2005). 
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árvores frondosas, plantações de cana-de-açúcar, engenhos, etc. Já o outro Nordeste, o da 

paisagem dura, dos sertões secos, do cangaço e da superstição – entre outros elementos – é o 

objeto de estudo de Djacir Menezes. O livro de Vera Kelsey adere a estas representações de 

um Nordeste bipartido, a partir delas trata de dois Northeast em separado, um como a 

primeira e outro como a quinta chave para se conhecer o Brasil. Por sua vez, o resenhista do 

Times optou por apresentar o Nordeste da primeira chave da forma como Vera Kelsey o 

apropriou de Freyre, já em relação ao “other Northeast” a estratégia foi outra. Sobre esse 

“outro Nordeste” a resenha se limitou a recuperar a conexão com o Oeste americano do século 

XIX, mais próxima do seu leitor do que as visões da terra seca presente em Seven Keys to 

Brazil.  

A resenha termina com as duas últimas peças que completariam o quebra-cabeça 

do Brasil de Vera Kelsey, a regiões Norte e Sul do Brasil. A descrição da primeira delas – a 

sexta chave – se aproxima do relato de viagem de Frederick Graham, sublinha que a 

Amazônia domina o recorte espacial. Já sobre a região Sul, o resenhista considera que: 

 

Talvez este seja um lugar tão bom quanto qualquer outro para apontar para breves 
observações, mas suficientemente fortes da senhorita Kelsey sobre a presença de 
uma "Quinta-Coluna" no Brasil. Quando ela chega à sua sétima chave, ela também 
escreve sobre as colônias alemãs, bem como a grande população italiana, no Sul do 
Brasil. (NYT, 12 jan. 1941, p. 3)97 

 

A partir do relato de viagem da escritora estadunidense, o jornal estabelece a 

região Sul do país como uma ameaça. No cenário de conflito bélico no globo, a forte presença 

alemã e italiana no Sul é encarada como uma possível força oculta inimiga dento do território 

brasileiro. No livro de Vera Kelsey a referência a uma possível Quinta-Coluna no Sul é 

apenas uma pequena passagem dentro do capítulo sobre as características culturais e atrações 

turísticas da região, já no comentário da obra publicado no Times é o aspecto central sobre 

ela. Podemos relacionar o enfoque nesse ponto com a movimentação da imprensa em torno da 

guerra. Como vimos, apesar de oficialmente os Estados Unidos assumirem uma posição de 

neutralidade, os grandes jornais e o governo já estavam em pleno vapor na mobilização em 

torno da guerra pelo menos desde a metade do ano anterior. No capítulo anterior analisamos 

uma matéria do correspondente do The New York Times no Rio de Janeiro sobre estrangeiros 

no Sul publicada quase dois anos antes. Ela se limitava a apresentar a proposta do Conselho 

Nacional de Imigração de “abrasileirar” com nordestinos a concentração de alemães e 
                                                 
97 “Perhaps this is as good a place as any to point to Miss Kelsey's brief but sufficiently forceful remarks on the 
presence of a ‘Fifth Column’ in Brazil. When she comes to her seventh key, too, she writes of the German 
colonies, and also the large Italian population, in South Brazil”. 
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japoneses, não os apresentava como uma ameaça. Seis meses antes o Sul do país foi 

posicionado pelo diário nova-iorquino em uma cartografia da aproximação do conflito por 

conta das movimentações da marinha alemã, agora ele é também o lugar de uma “Quinta-

Coluna” alemã e italiana. A ameaça está então centrada na região Sul, está distante do 

Nordeste da cana-de-açúcar e do “outro” Nordeste parecido com o Oeste dos Estados Unidos.  

 Três meses após o texto sobre Seven Keys to Brazil, o The New York Times 

publicou em sua seção de livros sobre um novo relato de viagem ao país escrito pelo 

empresário e propagandista norte-americano Jack Harding. O início da avaliação de I Like 

Brazil dá as credenciais do seu autor, ele era marido de Bertita Harding, uma escritora de 

sucesso que havia vivido muitos anos no México e que dois anos antes teve um dos seus 

livros transformados em filme98. A senhora Harding era figura recorrente nesse caderno do 

Times, talvez isso tenha garantido um bom espaço para seu marido99. O livro de Jack custava 

os mesmos três dólares e tinha praticamente o mesmo número de páginas que o de Vera 

Kelsey, só que recebeu uma coluna a mais e uma imagem retirada do relato de viagem, uma 

família de antes a frente de uma folhagem.  

A resenha esclarece o leitor que I Like Brazil parte do ponto de vista de um turista 

interessado em contatos em relações comerciais e amizades nos círculos da política e alta 

sociedade. Entre os locais visitados estavam os rios da Amazônia – de onde possivelmente 

deve ter saído a ilustração das antas –, a capital Rio de Janeiro, o setor aurífero de Minas 

Gerais, as fazendas de café de São Paulo e a costa nordeste, “a região ‘do produto brasileiro 

em veloz crescimento, o algodão” (NYT, 20 abr. 1941, p. 01). Por meio da cotonicultura a 

costa nordeste é inserida junto de outros recortes dentro do Brasil como um espaço relevante 

para contatos e trocas comerciais. Segundo o resenhista, para o autor do livro a maior parte 

dos norte-americanos estariam "dormindo’, explica ele, ‘para as oportunidades ilimitadas 

dentro do nosso próprio hemisfério, dormindo para a verdadeira boa vizinhança que devíamos 

estar construindo desde que nos tornamos um país" (NYT, 20 abr. 1941, p. 01)100. A 

perspectiva suscitada pela resenha é que Jack Harding considera o que as pessoas do seu país 

não estão atentas às inúmeras chances de boas trocas comerciais e as relações com os demais 

                                                 
98 Em 1939 foi lançado Juarez pelo estúdio Warner Bros baseado na biografia do imperador do México, 
Maximiliano, e sua esposa Carlota escrita por Harding. Sobre a vida e obra da escritora ver a cronologia da 
editora mexicana Nortesur. Disponível em <http://www.editorialnortesur.com/cronologias/Harding_Cronolog 
ia.pdf> Acesso em 25 nov. 2014.    
99 Entre 1934 e 1941 o diário se referiu a Bertita Harding em mais de 60 matérias. Pesquisa no banco de dados 
do jornal disponível em <http://query.nytimes.com/search/sitesearch/#/bertita+harding/from19340101to1941010 
1/allresults/1/allauthors/oldest/> Acesso em 25 nov. 2014.     
100 "Asleep,’ he explains, ‘to the limitless opportunities right in our own hemisphere, asleep to real good 
neighborliness we should have been building up ever since we became a country". 



76 
 

 

países do continente. Essa visão é bem conveniente para o OCIAA - criado no ano anterior - 

enxergar a América Latina como terra de oportunidades e a necessidade de laços mais 

estreitos com a mesma. No entanto, na aproximação com os países latino-americanos no plano 

comercial, está presente na literatura de viagem norte-americana pelo menos desde o século 

anterior. Essa é uma das conclusões de Ricardo Salvatore (2006, p. 78) em sua investigação 

das representações da América do Sul produzidas nos Estados Unidos entre 1890 e 1945. 

Segundo o historiador argentino, comerciantes norte-americanos desde então produziram 

diversos relatos que tratavam, entre outros temas, de oportunidades de negócios, um 

“conhecimento útil” sobre o continente. Salvatore (2006, p. 139) sublinha a interação entre 

empreendimento comercial e de saber em iniciativas norte-americanas para conhecer a 

América do Sul no recorte temporal de sua pesquisa. Nesse sentido, na resenha de I Like 

Brazil há espaço para o exótico – como os peixes e outros animais vistos no Rio Amazonas – 

mas o elemento central é uma visão do país sob a ótica de um interesse mercantil e político. A 

partir dela formulava-se uma geografia de oportunidades de negócios na qual a costa nordeste 

se insere graças a crescente produção de algodão.   

A parte final do comentário do Times sobre o relato de viagem do empresário 

norte-americano trata da política externa norte-americana, mais especificamente das relações 

entre os Estados e Unidos e o Brasil. O texto avalia que opinião do marido da escritora Bertita 

Harding sobre as relações bilaterais é que o país não é um parceiro dos norte-americanos, e 

sim é um amigo do qual os Estados Unidos têm que ter orgulho. Mas, 

 

as riquezas do país pode também ser um prêmio para "gananciosos de mãos vazias". 
E "a temida Quinta-Coluna existe", sem dúvida. Este homem de negócios americano 
tem a sua própria receita rápida: "Vamos parar de falar sobre uma Quinta-Coluna 
atuando no Brasil, e amarrá-lo tão forte ao nosso próprio eixo que ele não consiga 
fugir mesmo que tente. (NYT, 20 abr. 1941, p. 01)101  

 

A resenha não especifica que mãos seriam essas que cobiçavam as riquezas do 

Brasil, mas não é preciso muita imaginação para entender o recado, ela se refere aos países 

que formavam a Eixo. A publicação chama atenção para as movimentações da Itália, da 

Alemanha e do Japão – que foi tema do correspondente do jornal no Rio de Janeiro cerca de 

um ano antes – em busca de parcerias econômicas com o Brasil. Na avaliação do livro de 

Vera Kelsey, já se havia tratado da existência de um movimento oculto de apoio ao Eixo no 

país que agora foi apontado como indubitável. Na seção de livros publicada três meses antes, 
                                                 
101 “But the country's riches may also be a prize for ‘covetous have-nots’. And ‘the dread Fifth Column exists’, 
undoubtedly. This American business man has his own brisk recipe: ‘Let's stop prating about Fight Columnists 
at work in Brazil, and tie her so closely to our own axis that she won't even be tempted to break way”. 
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essa “Quinta-Coluna” se restringiria na região Sul, espaço onde se concentravam a colônia 

alemã e a italiana. Já no comentário de I Like Brazil, se atesta apenas – e o efeito é maior por 

isso – que a ameaça existe e está em pleno funcionamento no país, não há especificações 

sobre onde dentro do território brasileiro ela estaria. Para que essas mãos ávidas não 

tomassem conta das riquezas do amigo do qual os norte-americanos deviam ter orgulho, a 

solução seria simples: estreitar os laços com o Brasil. A citação do texto de Jack Harding está 

afinada com a avaliação da agência estatal comandada por Nelson Rockfeller, é necessário 

que os Estados Unidos se aproximem do Brasil e demais países latino-americanos.  

A última linha da resenha aconselha o leitor a encarar a recém-publicada obra do 

empresário norte-americano essencialmente como um livro de viagens, o que – ironicamente -

não poderia ser mais contrário ao que é apresentado dele. O livro I Like Brazil se trata de um 

relato das viagens de Jack e Bertita Harding pelo país pormenorizado em mais de trezentas 

páginas e algumas fotografias. Nele há dicas sobre comidas, passeios, pontos turísticos, 

informações sobre a cultura e organização social, fauna e flora dos quatro cantos do Brasil102. 

O comentário dele na seção de livros do NYT intensifica a estratégia já utilizada na resenha de 

Seven Keys to Brazil meses antes, centrar-se em aspectos políticos das relações bilaterais e no 

que seria a ameaça do Eixo. Em tempos de guerra e mobilização da imprensa norte-americana 

em torno dela, a resenha do Times representa um Brasil de riquezas e oportunidades – como o 

algodão da costa nordestina – mas que está ameaçado por mãos gananciosas e inimigos 

ocultos no seu próprio território. Para que esta ameaça não se tornasse realidade, se fazia 

necessário a intervenção norte-americana, trazer para mais próximo de si o Brasil.  

A partir de 1940, com o aprofundamento da conjuntura de guerra, as referências 

ao Nordeste brasileiro nas páginas do The New York Times se tornam mais frequentes. Se na 

segunda metade dos anos 1930 a região aparecia em algumas reportagens enviadas por Frank 

Garcia sobre as ações do governo brasileiro, no início da década seguinte ela passa a ser 

referenciada em diversas matérias sobre temas também variados. O trinômio seca-migração-

ação governamental sai de cena e abre espaço para uma gama extensa de representações do 

Nordeste brasileiro. A região não está inicialmente na cartografia da aproximação do conflito 

das Américas produzida pelo jornal, ao contrário do Sul do Brasil, ela está fora do 

mapeamento de violações da neutralidade em águas continentais. No entanto, apesar de não 

ser palco de eventos bélicos o Nordeste não está ausente das movimentações em torno do 

conflito. O recorte espacial se faz presente no tenso jogo de cartas das negociações de pactos 

                                                 
102 O livro está disponível para pesquisa por palavras no acervo do Google Books. Disponível em < 
http://books.google.com.br/books/about/I_like_Brazil.html?id=VLczAQAAIAAJ> Acesso em 25 nov. 2014.   
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econômicos do governo brasileiro com os países beligerantes, a proposta da instalação de um 

serviço de navios a vapor na região seria um trunfo na mão dos japoneses.  

Se a integração pelo mar era ainda um projeto, ela era realidade pelos ares no 

anúncio de uma empresa aérea norte-americana. A matéria sobre o tour nos voos da Pan 

American Airways lançou mão de uma cartografia de uma América unida, só que não pela 

linha de neutralidade no conflito mundial, e sim pelas rotas aéreas. Entre os destinos turísticos 

da excursão pelo continente sul-americano estava a corcunda da costa brasileira em direção a 

África. Uma vista da paisagem pela janela do avião contemplava a selva verde, a lama do 

encontro do rio com o oceano e as pequenas aldeias. Incrustado nessa natureza exótica, o 

Recife não é o centro de poder militar, econômico, político do Nordeste sobre o qual escrevia 

Frank Garcia, e sim uma cidade antiga com muitas igrejas. Nessa geografia turística do 

recorte espacial levantada nas páginas do caderno de viagens não havia lugar para assuntos de 

guerra.  

A partir da atuação do Office, a agência federal comandada por Nelson 

Rockfeller, os países da América Latina passaram a ser um assunto cada vez mais recorrente 

nos Estados Unidos. Quem não pudesse desembolsar a alta quantia necessária para embarcar 

nos strato-clippers rumo a América do Sul, podia conhecer o Brasil por meio das resenhas na 

seção de livros do The New York Times. A avaliação de Seven Keys to Brazil, apresentava o 

país como um mosaico geográfico, entre as partes que o formavam estava o Northeast.  Este 

espaço seria a primeira chave para se entender o país, era demarcado pelo império da cana-de-

açúcar e seus senhores feudais como o Nordeste freyriano. Havia também o turbulento e 

pouco conhecido “outro Nordeste”, uma versão brasileira do incivilizado e sem lei Oeste 

norte-americano do século XIX. Ambos os recortes espaciais estavam distantes do perigoso 

Sul, a porção de terra onde se concentravam a colônia alemã e italiana – a ameaça da quinta-

coluna – e onde haviam atividades da marinha do Eixo. A guerra ronda o Nordeste brasileiro, 

o lugar que levantaria preocupação por enquanto era o Sul. Já a avaliação do relato de viagem 

de Jack Harding apresenta as riquezas de um Brasil parceiro dos Estados Unidos, entre elas 

está o algodão produzido na costa nordeste. A resenha de I Like Brazil apresenta o país amigo 

como a terra de oportunidades e abundância para qual os norte-americanos não estão 

prestando a devida atenção. A quinta-coluna existiria sem sombra de dúvidas, essa ameaça 

estaria agindo no Brasil sem designação de um lugar específico. Na seção de livros uma 

conclusão digna de página editorial: as riquezas do Brasil estariam no alvo das cobiçosas 

mãos de forças inimigas, cabia aos Estados Unidos apertar os laços com o país, não deixa-lo 

fugir mesmo que ele tentasse.  
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2.2 Um ponto perigoso na costa atlântica 

 

A profusão de matérias sobre o continente sul-americano e o Brasil ensejaram 

múltiplas representações do Nordeste no diário nova-iorquino. Suas aparições no jornal no 

início da década de 1940 não se limitaram aos cadernos de viagem e literatura ou as 

reportagens enviadas pelo correspondente no Rio de Janeiro. A região também esteve presente 

em análises políticas e de estratégias militares do The New York Times, bem como em notícias 

sobre incidentes bélicos. Ainda em outubro de 1940 foi publicado um artigo sobre a defesa do 

continente assinado pelo editor do diário para questões militares, Hanson W. Baldwin103. Sua 

avaliação era de que o hemisfério só estaria seguro se os Estados Unidos conseguissem dispor 

de bases em variados locais do Ocidente, como Bahamas, Guiana e Terra Nova, no Canadá, e 

outros. Para ele, era preocupante que as negociações em curso com os países sul-americanos 

não houvessem ainda propiciado frutos tangíveis. Isso porque entre os locais vitais para a 

instalações de bases norte-americanas estavam no continente, incluindo uma parte do 

território brasileiro. Segundo o editor: 

 

Um dos pontos estratégicos mais importantes neste hemisfério é o "ombro" do 
Brasil, a uma distância de voo (para aviões de longo alcance) de Dakar e outros 
pontos da África - 3100 a partir de Gibraltar, 3.600 milhas de Nova York. [...] Uma 
base neste ponto propriamente assistida e equipada iria salvaguardar toda a América 
do Sul, a partir do sul dela, de um ataque do outro lado do Atlântico. Pernambuco ou 
Recife é talvez o melhor - na verdade, o único - porto nesta vizinhança; navios 
medindo 25 ou 20 pés podem, provavelmente, ser acomodados; com a dragagem, 
navios maiores poderão ser alojados (NYT, 21 out. 1940, p. 4)104. 

 

O artigo posiciona o “ombro” do Brasil em direção a África como espaço 

essencial para garantir a proteção do continente sul-americano de um ataque externo. O 

jornalista, acentua sua importância como ponto de defesa relacionando-o com outros locais 

considerados estratégicos. Baldwin sublinha a possibilidade de se alcançar a região a partir 

de: Dakar – na costa africana –; Gibraltar – entre a Europa e a África – e Nova York. A sua 

                                                 
103 Conforme Gay Talese (2000, p. 64), Baldwin era um graduado da Marinha norte-americana contratado em 
1929 para escrever sobre assuntos relacionados a conflitos bélicos. Em 1943 ele recebeu o prestigiado Prêmio 
Pulitzer por sua cobertura da guerra. Seu obituário no jornal está disponível em < 
http://www.nytimes.com/1991/11/14/world/hanson-baldwin-military-writer-dies.html> Acesso em 25 nov. 2014.   
104 “One of the most important strategical points in this hemisphere is the "shoulder" of Brazil, within flying 
distance (for long-range planes) of Dakar and other African points - 3,100 from Gibraltar, 3,600 miles from New 
York. [...] A base at this point properly manned and equipped would safeguard all of South America to the south 
of it from attack from across the Atlantic. Pernambuco or Recife is perhaps the best - in fact the only - port in 
this vicinity; ships drawing 25 or 20 feet can probably be accommodated; with dredging, larger ships could be 
handled”. 
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referência à metrópole norte-americana e à defesa hemisférica, nos permite pensar que a 

“corcunda” brasileira era encarada também como importante também para a defesa dos 

Estados Unidos. O jornalista também destaca a viabilidade de uma base naval estadunidense 

em Recife, seu porto seria capaz de receber grandes embarcações após uma reforma. Ele lança 

o recorte espacial em uma geografia do conflito global como um ponto essencial para 

instalação de uma base militar pelos Estados Unidos.  

Conforme pontuou o editor do Times, as negociatas em torno do uso de território 

sul-americano pelas forças armadas dos Estados Unidos estavam ocorrendo. Cerca de cinco 

meses antes do artigo de Hanson Baldwin, o subsecretário de estado norte-americano - 

Sumner Welles - enviou um memorando a Jefferson Caffrey, embaixador no Brasil. Nele, 

Welles estabelece uma série de tópicos para o representante diplomático discutir com 

autoridades brasileiras. Segundo o subsecretário, os temas que ele apresentava teriam surgido 

nos debates entre representantes das forças armadas do Brasil e dos Estados Unidos sobre 

uma possível entrada de ambos os países no conflito global. Se tratava das conversas entre o 

general estadunidense George Marshall – chefe do Estado Maior do Exército – teve com o 

general Góes Monteiro, enviado por Vargas aos Estados Unidos em uma missão de integração 

militar entre os dois países iniciada no ano anterior105. Entre as orientações enviadas para o 

embaixador estavam algumas sobre um recorte espacial que, segundo Caffrey, era 

considerada de suma importância pelos generais, a “região nordeste do Brasil”. Uma delas 

era:    

 

Enfatizar a importância estratégica da Ilha de Fernando de Noronha e da área de 
Natal, as duas dentro da faixa de ação de bombardeiros europeus operando a partir 
de bases do Oeste Africano e ambas poderiam ser utilizadas para facilitar a 
transferência de aviões, homens e munições para o Hemisfério Ocidental. [...] A 
grande preocupação dos Estados Unidos sobre esse perigo potencial, especialmente 
levando em conta a rapidez com que ele pode surgir. (FRUS, 8 mai. 1940)106 

 

O memorando apresentou o nordeste brasileiro enquanto um lugar de risco por 

conta de um possível ataque aéreo a partir da costa africana, assim como o artigo do NYT 

impresso meses depois. Em ambos a região é representada como uma preocupação para os 

                                                 
105 Informações obtidas no verbete sobre o general brasileiro no Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro da 
Fundação Getúlio Vargas. Disponível em < http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/biografias/goes_ 
monteiro> Acesso em 25 nov. 2014.  
106 “Stress the strategic importance of the Island of Fernando de Noronha and the Natal area, both within ferrying 
range of European bombers operating from West African bases and both of which could be used to facilitate 
transfer of planes, men and munitions to the Western Hemisphere. [...] The deep concern of the United States 
over this potential danger, particularly in view of the suddenness with which it might arise”. Disponível em < 
http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=turn&entity=FRUS.FRUS1940v05.p0053&id=FR 
US.FRUS1940v05&isize=M&q1=Brazil&q2=Northeast> Acesso em 25 nov. 2014.  
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Estados Unidos porque seria um ponto frágil da defesa hemisférica. Há diferenças entre o 

texto de Baldwin e o documento enviado ao embaixador Caffrey, eles se centram em aspectos 

e lugares diversos dentro da região. O editor destacou a capacidade do porto de Recife para a 

instalação de uma base, já Welles grifou a possibilidade de uma invasão relâmpago do 

continente americano através da ilha de Fernando de Noronha e do entorno de Natal107. 

Poderíamos conjeturar se o jornalista tinha acesso de alguma forma as discussões do alto 

escalão da política externa do governo Roosevelt, no entanto, é mais interessante agora 

atentarmos para a geografia imaginativa que os textos acionam. Ambos estabelecem dois 

recortes espaciais no Oceano Atlântico com os quais os Estados Unidos tinham de tomar 

cuidado, a “corcunda” da costa brasileira - o Nordeste – e a costa africana. O primeiro seria 

perigoso para defesa hemisférica porque era o ponto do continente americano mais próximo 

da África e relativamente desprotegido em relação a um ataque externo. Mas por que a costa 

africana seria perigosa? Um novo artigo do editor do The New York Times para assuntos 

militares lança mão de argumentos textuais e cartográficos para responder essa questão. Para 

Baldwin:  

 

Para uma base na costa da própria África, Dakar, controlada pela França de Vichy, 
tem recebido a maior atenção, em parte por causa do medo que ela venha a cair em 
mãos alemãs. [...] Dakar, na costa da África Ocidental é cerca de 2.300 milhas ou mais 
das nossas bases navais e aéreas nas Antilhas, 1.600 milhas do Brasil, 2.100 milhas de 
Brest, França. (NYT, 21 jul. 1941, p. 3)108  

 

Na segunda metade de 1940 as forças francesas haviam capitulado, Paris já era 

controlada por autoridades militares alemães e o governo colaboracionista do marechal Petaín 

estava instalado em Vichy. Entre as possessões coloniais da França estavam importantes 

territórios da costa da África, incluindo o estreito onde se localiza Dakar – atual capital do 

Senegal. Ao apresentar as distâncias para a França, as bases norte-americanas nas Antilhas, e 

da costa brasileira, o jornalista reitera a preocupação expressa no seu outro texto de que a 

cidade africana fosse um ponto de apoio para possíveis ataques do Eixo. Conforme Frank 

McCann Jr (1976, p. 133), os estrategistas militares norte-americanos temiam que a máquina 

de guerra alemã pudesse utilizar esse ponto estratégico na costa atlântica para garantir o 

                                                 
107 Apesar de em todo recorte temporal da pesquisa o jornal se referir a Fernando de Noronha como uma ilha, se 
trata de um arquipélago composto por uma ilha principal e mais de vinte ilhotas ao seu redor.  
108 “For a base on the shoulder of Africa itself, Dakar, held by Vichy French, has received most attention, partly 
because of the fear that it may fall into German hands. […] Dakar, on the shoulder of West Africa, is some 2,300 
miles or more from our West Indian naval and air bases, 1,600 miles from Brazil, 2,100 miles from Brest, 
France”.     
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controle da África e atacar o continente americano a partir do Nordeste brasileiro e bases dos 

Estados Unidos dentro e fora da América. Nesse artigo, como no anterior, o editor sublinha o 

quão importante seria possuir uma base na costa brasileira para as forças armadas norte-

americanas. Para ele: 

 

O local de base no ombro do Brasil é de longe o mais importante, uma vez que serve 
ao propósito da pura defesa do hemisfério e também seria extremamente útil na 
condução de um conflito armado com a Alemanha. Se defesa do hemisfério deve ser 
feita como uma política viável, um local de base nesta área é essencial (NYT, 21 jul. 
1941, p. 3)109   

 

A corcova brasileira em direção a África é reafirmada como um lugar essencial 

para a defesa hemisférica, a instalação de uma base dos Estados Unidos lá seria condicionante 

para a viabilidade dela. Ao mesmo tempo, o recorte espacial é elevado à importante posição 

de ataque, tendo em vista uma possível entrada dos Estados Unidos na guerra ao lado dos 

Aliados. O artigo levanta uma topografia da região – que inclui Natal, Recife, Arquipélago de 

São Pedro e São Paulo, Cabo de São Roque – a partir de suas possibilidades de uso pelas 

forças armadas norte-americanas. Além disso, a matéria apresenta um mapa (Figura 6) que 

integra a região no sistema de defesa continental dos Estados Unidos. Se trata de uma carta 

náutica com uma malha de meridianos e paralelos, assim como o publicado antes sobre os 

incidentes dentro da zona de neutralidade (Figura 4). Segundo sua legenda, os pontos pretos 

marcam onde o país já possuiria bases e os brancos os outros pontos considerados estratégicos 

– os únicos dentro do continente americano são Natal e Pernambuco. Em relação ao mapa 

publicado um ano antes, este possui uma diferença substancial quanto ao seu referencial. 

Enquanto a carta náutica anterior – e também o mapa com os voos da Pan American Airways 

- se focava no continente americano, essa estabelece o Oceano Atlântico como seu centro. 

Esse deslocamento evidencia uma nova lógica cartográfica em que a América deixa o 

primeiro plano, ele passa a ser ocupado pelas águas entre o continente americano e a África e 

a Europa. Nesse novo produto cartográfico, os pontos e distâncias – marcadas em milhas 

náuticas – que conectam os continentes ascendem ao palco principal. Se estabelece uma 

cartografia que vai além da preocupação com a defesa hemisférica, que representa distâncias e 

posições relevantes na América, mas também na Europa e na África. Nela a costa nordeste do 

Brasil assume uma importância enquanto conexão necessária na proteção continental e 

possível ponta de lança para o ataque norte-americano. 
                                                 
109 “The base site on the shoulder of Brazil is by far the most important, since it serves the purpose of pure 
hemisphere defense and also would be extremely useful in the conduct of a "shooting" war with Germany. If 
hemisphere defense is to be made a viable policy, a base site in this area is essential”. 
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Figura 6. Bases dos Estados Unidos e outros pontos estratégicos no Atlântico. (NYT, 10 jun. 1941, p. 3)110 

 

A carta náutica e o texto do artigo assinado por Hanson W. Baldwin colocavam os 

Estados Unidos em um papel ativo no conflito global, distante da posição oficial de 

neutralidade. Como vimos, existia uma forte movimentação do governo chefiado por Franklin 

D. Roosevelt para o ingresso na guerra, ela incluía - entre outras ações - a criação de agências 

e a mobilização da opinião pública. Em outra frente, o governo democrata enfrentava uma 

oposição interna que defendia o isolacionismo estabelecido depois da participação norte-

americana na Primeira Guerra Mundial. Os contrários à entrada no conflito encontravam 

representação em parte das cadeiras tanto do Câmera dos Deputados quanto do Senado, 

                                                 
110 Não há identificação do autor. O mapa foi reproduzido respeitando as proporções originais em escala de ½ em 
relação a página do jornal.  
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especialmente – mas não exclusivamente – nas controladas pelos republicanos. Do início da 

guerra em 1939 até a entrada oficial dos Estados Unidos ao lado dos Aliados em dezembro de 

1941 – um dia após o ataque japonês a Pearl Harbor – essa resistência foi sendo quebrada com 

apoio da imprensa escrita e radiofônica.  Douglas Brattebo (2010, p. 312) nos põe a par que 

três meses antes da publicação desse artigo de Baldwin, o governo conseguiu aprovar nas 

duas casas o Lend-Lease Act. Essa lei garantia que os Estados Unidos pudessem transferir, 

emprestar, e vender equipamentos de guerra para a defesa de qualquer nação que o presidente 

julgasse importante para a segurança norte-americana. Na prática ela serviu para permitir o 

posicionamento da indústria e economia do país no esforço de guerra e a ampliação do apoio 

à Inglaterra que estava em apuros com a expansão alemã111. Nesse contexto, o Nordeste 

brasileiro era representado nas páginas do diário enquanto um ponto crucial no continente 

americano não apenas nas matérias produzidas nos Estados Unidos.  

Uma nota sobre a instalação de uma base no Nordeste foi enviada do escritório do 

jornal no Rio de Janeiro e publicada em maio de 1941. Ela informava que a Marinha do Brasil 

havia anunciado a construção de uma base naval na capital do Rio Grande do Norte. O texto 

pontuou que a cidade era considerada como vital para a defesa da costa brasileira, uma vez 

que “estrategicamente situada no nordeste, Natal é o primeiro local de pouso no Brasil para 

todas as linhas aéreas europeias e a seis horas de voo de Dakar” (NYT, 22 mai. 1941, p. 4)112. 

A breve notícia enviada do Brasil realiza um diagnóstico semelhante aos levantados pelo 

editor para questões militares em relação a localização estratégica da região e a importância 

de uma base militar lá. O enfoque do correspondente no país era as ações do governo e das 

forças armadas brasileiras em relação ao importante Northeast. No mês seguinte após a 

notícia sobre a base em Natal, o jornal nova-iorquino publicou uma nota enviada pelo 

jornalista da AP no Rio de Janeiro. Segundo ela:  

 
O boletim oficial divulgou hoje que a linha aérea transatlântica italiana tinha 
solicitado, sem sucesso, mapas da costa brasileira e aeroportos em que ela voa. [...] 
A Companhia Aerea Italiana a la Littoria tinha sido multada em cerca de 1.000 
dólares, há alguns meses, por pilotar um avião durante sete horas sobre a região 
costeira do nordeste - uma área de defesa crucial – com a desculpa de um teste de 
consumo de combustível (NYT, 27 jun. 1941, p. 06)113.   

                                                 
111 Ainda segundo o cientista norte-americano, o Lend-Lease Act foi estendido a China, a União Soviética, 
França e outros quarenta países até 1945. O texto da lei informava que o pagamento pelo material enviado seria 
realizado depois do conflito, mas na prática, a maior parte dos valores não chegou a ser restituída.    
112 “Strategically situated in the northeast, Natal is the first landing place in Brazil for all European airlines and is 
six hours’ flying time from Dakar”.  
113 “The official gazette disclosed today that the Italian transatlantic air line had unsuccessfully requested maps 
of the Brazilian coast and airports over which it flies. [...] The Companhia Aerea Italiana ala Littoria, and that it 
had been fined about $1,000 some months ago for flying a plane for seven hours over the northeast coastal 
region - a crucial defense area - on the plea of gasoline consumption test”. 
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A nota foi iniciada com uma referência a fonte de informações consultada, um 

anúncio do governo brasileiro. As matérias do correspondente da agência de notícias - como 

as do jornalista contratado pelo próprio diário - então publicadas no The New York Times 

sobre o Nordeste se pautavam nos informes oficiais. Em todo recorte temporal da pesquisa, 

mas especialmente a partir da instalação do Estado Novo em 1937, é perceptível um controle 

do regime sobre as formas como a região é representada no matutino. A conjuntura da guerra 

não alterou esse aspecto, o Departamento de Imprensa e Propaganda continuou a fornecer 

informações e a monitorar o que era publicado pela imprensa nacional e internacional. Como 

bem sublinhou a historiadora Maria Helena Capelato (2009, p. 76), nesse momento se fazia 

um intenso uso dos meios de comunicação para propaganda política. Já Pedro Tota (2000, p. 

110) e Lindercy Lins (2013, p. 3)114 evidenciam o investimento financeiro do governo 

brasileiro na imprensa dos Estados Unidos para produzir uma boa imagem do regime e do 

país. As notícias sobre o Nordeste brasileiro enviadas do Brasil para serem publicadas no 

Times, condiziam com a perspectiva dos burocratas brasileiros. Não temos informações se os 

correspondentes eram pagos pela máquina governamental para escrever bem ou se eram 

simplesmente “encorajados” pela censura do DIP ou pela causa do esforço de guerra. O fato é 

que nas notas, artigos e reportagens enviados do Rio de Janeiro, a “região costeira do 

nordeste” é apresentada enquanto um lugar de atuação em que as forças armadas e do governo 

do Brasil assumem papéis ativos, como de construir bases, punir e negar concessões aos 

considerados inimigos. Esse tipo de representação se tornou mais recorrente com o ingresso 

oficial dos Estados Unidos na guerra, após o ataque japonês a frota norte-americana 

estacionada no Havaí em dezembro de 1941.   

Nos primeiros dias de fevereiro do ano seguinte, o diário publicou uma pequena 

reportagem enviada do Rio de Janeiro pela Associated Press sobre um rádio transmissor 

encontrado na Embaixada da Alemanha. Ela reiterava que desde que o Brasil cortou relações 

com a Alemanha, Itália e Japão – o que ocorreu dias antes em retaliação ao ataque japonês a 

Pearl Harbor – o país estava procurando transmissores de rádios escondidos. A matéria 

informava também que:   

 
Uma fonte da Embaixada dos Estados Unidos disse que a localização de outros 
rádios secretos no Nordeste do Brasil era conhecida por autoridades brasileiras e que 
eles também seriam apreendidos imediatamente. A existência de outros é conhecida, 

                                                 
114 O pesquisador está realizando, desde 2012, sua pesquisa de doutorado em História sobre a propaganda 
brasileira nos Estados Unidos entre 1930 e 1945. Consultamos os resultados parciais da pesquisa apresentados 
no XVII Simpósio Nacional de História organizado pela ANPUH em 2013.    
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disse ele, mas a sua localização ainda não foi encontrada. O governo determinou que 
eles sejam rastreados e destruídos. (NYT, 7 fev. 1942, p. 3)115 

 

A reportagem assume o mesmo tom das matérias anteriores, a mobilização das 

autoridades brasileiras para achar e destruir os rádios transmissores é o destaque dela. As 

ações governamentais estão em relevo e o Brasil aparece como empenhando no combate ao 

serviço secreto de informações.  Assim como as resenhas que estamparam a seção de livros 

meses antes, a reportagem estabelece uma ameaça operando no Brasil para ajudar as forças do 

Eixo. Só que enquanto nelas os inimigos ocultos estariam indeterminados dentro do território 

brasileiro ou situados no Sul, agora eles é se encontravam em outro recorte espacial. 

Referenciando um informante na embaixada norte-americana, o texto estabelece no Nordeste 

do Brasil a ação dos rádios da quinta-coluna. A região seria um lugar onde os inimigos dos 

Estados Unidos estavam trabalhando sorrateiramente, mas o governo brasileiro não os 

deixaria em paz. No dia seguinte o The New York Times publicou um editorial assinado pelo 

seu correspondente no país sobre a questão. Segundo Frank M. Garcia:  

 

O Brasil vem mantendo um olho em tudo isso, arquivos policiais engordam com 
relatórios, e assim que a nação rompeu relações diplomáticas várias centenas de 
suspeitos do Eixo foram colocados sob vigilância policial e muitos foram detidos 
para investigação. [...] A atitude atual do Brasil é de confiança na solidariedade 
ilimitada com os Estados Unidos e a defesa do hemisfério. O Exército Brasileiro 
planeja aumentar seus recursos humanos. Para armamento, o Brasil olha para os 
Estados Unidos. Mas, independentemente dessa ajuda, o exército tem novos 
contingentes para nordeste do Brasil, especialmente ao redor de Pernambuco e 
Natal. Natal é o ponto perigoso do Brasil; perto de Dakar, que a Alemanha pode 
tomar de Vichy. (NYT, 8 fev. 1942, p. 5)116  

 

Para o jornalista responsável pelo escritório do diário no Rio de Janeiro, as ações 

da polícia em relação aos cidadãos brasileiros e estrangeiros considerados afinados com o 

Eixo eram atitudes de solidariedade com os Estados Unidos. Ele apresenta o Brasil como um 

parceiro inconteste dos norte-americanos, dedicado a causa da defesa hemisférica contra os 

países com os quais os Estados Unidos acabara de entrar em guerra. Inclusive, sobre a questão 

de armamentos, o Brasil estaria mirando Washington. O governo chefiado por Getúlio Vargas 

                                                 
115 “A United States Embassy source said location of other secret radios in Northeast Brazil was known to 
Brazilian authorities and that they too, would be seized immediately. Existence of others is known, he said, but 
that their location not yet been found. The government has directed that they be traced and destroyed”. 
116 “Brazil had been keeping an eye on all this, police archives grew fat with reports, and as soon as the nation 
severed diplomatic relations several hundred Axis suspects were placed under police surveillance and many were 
held for investigation. [...] Brazil's present attitude is one of confidence in an unlimited solidarity with the United 
States and hemisphere defense. The Brazilian Army plans to increase its manpower. For armament, Brazil looks 
to the United States. But regardless of that help, the army has new contingents for Brazil's northeast, especially 
around Pernambuco and Natal. Natal is Brazil's danger spot, close to Dakar, which Germany might take over 
from Vichy”. 
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estava não apenas perseguindo internamente os suspeitos de congregar com os inimigos, mas 

também expandindo e movimentando sua força armada. A parte do território brasileiro para a 

qual um novo contingente estaria sendo mobilizado era o northeast. A necessidade do 

aumento das tropas na região é explicada pela sua posição geográfica. Natal, uma de suas 

cidades, seria o “ponto perigoso” do Brasil por sua proximidade a Dakar. Nos mesmos termos 

de matérias anteriores - enviadas tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos -, a proximidade 

entre Natal e a então capital da África Oriental Francesa é sublinhada enquanto uma ameaça 

para segurança do hemisfério e especialmente dos Estados Unidos117. Frank Garcia – como 

também o jornalista contratado pela AP - acrescentou a sombra de uma quinta-coluna sobre 

essa geografia imaginativa da região que a delineava como perigosa por conta de um possível 

ataque vindo da costa da África.  

A ênfase dos correspondentes alocados Rio de Janeiro na atuação das autoridades 

brasileiras não esteve presente apenas no corpo dos seus textos, mas também assumiu uma 

dimensão cartográfica. Três após à publicação do editorial assinado por Frank Garcia, o jornal 

abriu espaço para mais uma reportagem sobre a mobilização do governo federal e das forças 

armadas do Brasil na defesa da costa. Se tratava da mudança do status político de Fernando de 

Noronha, que passava a ser uma possessão sobre controle federal e do início da construção de 

defesas no arquipélago. Os argumentos sobre a importância dessas ações foram os já 

expressos em diversas matérias anteriores. A construção de uma base naval e aérea em 

Fernando de Noronha seria relevante porque ali seria um ponto chave na defesa no Oceano 

Atlântico, uma vez que se encontra na metade do caminho entre Dakar e Natal e Pernambuco, 

no Brazilian northeast. No entanto, ao contrário de outras matérias sobre os esforços 

brasileiros na defesa hemisférica, esta possuía um mapa (Figura 7).             

O círculo cruzado no meio do mapa marca Fernando de Noronha, já os demais 

pontos outros locais citados no texto da reportagem, como Natal, Pernambuco, Dakar e 

Freetown, uma colônia inglesa. Essa representação segue o modelo de produção da anterior, 

foi delineada seguindo a projeção de Mercator e é referenciada no sistema de quadrículas a 

partir do Meridiano de Greenwich e da Linha do Equador. Só que apenas o molde é o mesmo, 

esta carta é diferente, a começar pelo alcance territorial. Os mapas anteriores se preocupavam 

em dimensionar as três Américas, este só a costa leste da América do Sul. Sendo assim, não 

há espaço para as divisões políticas entre países ou mesmo as bases norte-americanas no 

                                                 
117 A África Oriental Francesa foi uma federação de territórios que existiu entre 1895 e 1958, quando os países 
começaram a se tornar independentes da metrópole francesa. Ela incluía a Mauritânia, o Senegal, o Mali, Guiné, 
Costa do Marfim, Níger, Burkina Faso e Benim.    



88 
 

 

Oceano Atlântico.  Os outros se balizavam nos Estados Unidos – especialmente na cidade de 

Nova York –, já esta carta náutica tem como ponto de referência a capital brasileira, o Rio de 

Janeiro. Essas opções delimitam um mapa diverso daquele que acompanha o texto do 

especialista militar do diário, elas demarcam uma cartografia das defesas militares do Brasil. 

Há a preocupação em separar as possessões brasileiras das britânicas e onde estava a 

ameaçadora Dakar, motivo pelo qual as autoridades do país estariam reforçando suas defesas 

no Nordeste.    

 

 
Figura 7. Construção de bases brasileiras em Fernando de Noronha. (NYT, 11 fev. 1942, p. 5)118 

 

As conversas entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil em torno da 

utilização e construção de bases no Nordeste do país existiam mesmo antes do ingresso oficial 

dos norte-americanos na guerra. Moniz Bandeira (1978, p. 275) nos põe a par das intensas 

negociações entre o Palácio do Catete e a Casa Branca sobre a questão desde 1940119. 

Acompanhando correspondências e relatórios de reuniões, o pesquisador pormenoriza as idas 

e vindas de propostas entre os representantes do corpo diplomático e das forças armadas dos 

dois países. Diversas demandas de cada uma das partes encontraram resistência, por exemplo, 

os Estados Unidos pleiteavam o uso irrestrito de bases ao longo de toda costa brasileira. Já o 

Brasil, demandava armas e recursos para construção de uma grande indústria para tratamento 

                                                 
118 Apesar da assinatura no canto inferior esquerdo, não conseguimos identificar seu autor. O produto 
cartográfico foi reproduzido na escala original, respeitando suas proporções originais. 
119 Em praticamente todo o capítulo XXXVII – que vai da página 275 até 289 – Bandeira trata diretamente ou 
pelos menos faz alguma referência ao tema.   
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de aço e ferro fundido120. Essas posições provocaram atritos diversos atritos nas negociatas 

bilaterais, que foram sendo resolvidas durante o avanço do conflito global.  

Não vamos adentrar propriamente nessas contendas, com auxílio dos dados 

levantados por Bandeira (1978, p. 281), queremos nos focar na sincronia das matérias 

analisadas com os desdobramentos dessas negociações. Os representantes dos países 

assinaram um acordo secreto em 24 de julho de 1941 que permitia a utilização de bases aéreas 

e navais brasileiras pelos Estados Unidos. Para tal, cabia aos norte-americanos ajudar com 

recursos materiais e humanos nas suas construções. Como vimos, três dias antes o diário 

lançou um artigo sobre a importância de bases norte-americanas no Nordeste assinado pelo 

seu especialista em questões militares. Logo após entrada oficial dos Estados Unidos na 

guerra, o governo brasileiro autorizou o envio de 50 militares norte-americanos para cada uma 

das bases em Natal, Recife e Belém. Entre agosto e dezembro o jornal nova-iorquino lançou 

pelos menos cinco matérias que tratam da importância estratégica da região e a da 

necessidade de se instalar bases lá. Em fevereiro de 1942, o Times publicou nada menos que 

seis matérias sobre as bases brasileiras em Natal, Recife e Fernando de Noronha. No final 

deste mesmo mês, o governo norte-americano recebeu autorização para triplicar seu 

contingente nelas. Em nenhuma das matérias, havia qualquer referência a presença de 

militares norte-americanos no Nordeste brasileiro, possivelmente uma informação que os 

estrategistas não queriam ver – por enquanto – na imprensa. O leitor era informado apenas 

que um recorte especial dentro do continente americano era um local perigoso pela eminência 

de um ataque do Eixo, e que o governo brasileiro – como um bom amigo dos Estados Unidos 

– estava se mobilizando para fortificar suas defesas. Só identificamos referências à ação das 

forças armadas dos Estados Unidos no Nordeste depois da declaração de guerra do Brasil em 

agosto de 1942, quando o país já estava então formalmente junto dos Aliados.   

O Nordeste brasileiro era representado no NYT não apenas em reportagens e 

artigos que discutiam a instalação de bases, mas também nas notícias sobre ataques da 

marinha da Alemanha na costa brasileira. Na edição de 15 de abril de 1941, por exemplo, saiu 

uma nota enviada de Recife pela agência de notícias United Press. Ela relatou que um 

submarino alemão afundou um uma fragata britânica a 325 milhas da costa brasileira. Os 

sobreviventes teriam sido resgatados por um navio de guerra brasileiro nas proximidades de 

Fernando de Noronha. Outro afundamento na costa nordeste do Brasil recebeu uma atenção 

bem maior do The New York Times, o do navio mercante norte-americano Robin Moor. A 

                                                 
120 Depois de fechados os acordos, o Estado Novo criou a Companhia Siderúrgica Nacional, sua indústria 
siderúrgica foi instalada em Volta Redonda, no interior paulista, e inaugurada em outubro de 1946.  
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primeira matéria sobre o incidente, publicada em 10 de junho, informa que o navio levava 

passageiros e cargas de Nova York para a Cidade do Cabo, na África do Sul. O comandante 

do vapor brasileiro Osório é quem teria avisado as autoridades do Ceará sobre o afundamento, 

ele encontrou náufragos do navio estadunidense a centenas de milhas a oeste de Natal. 

Segundo consta no texto, o Robin Moor submergiu cerca de vinte dias antes, no meio do 

caminho entre Natal e Dakar. Não há referência a quem teria atacado o navio, ou qualquer 

outra informação adicional sobre o incidente além de uma fotografia de uma embarcação 

similar a fundeada. 

 O tamanho da matéria publicada no dia seguinte sobre o tema dá uma dimensão 

da importância do evento para o jornal, ela ocupou a manchete da capa e toda uma página 

interna, ricamente ilustrada. Para escrevê-la foi designado um dos principais jornalistas da 

casa - Frank L. Kluckhohn - que naquela época estava na sucursal de Washington121. O início 

do texto recapitula e amplia as informações disponibilizadas no dia anterior: 

 

O navio de 5.000 toneladas Robin Moor, navegando sob a bandeira dos Estados 
Unidos, afundou em águas americanas, foi confirmado hoje na Casa Branca, onde o 
presidente Roosevelt fez saber a sua vontade de que os americanos suspendam o seu 
julgamento sobre a causa do afundamento em 21 de maio até terem os fatos 
completos que estão sendo buscados pelo governo o mais rapidamente possível que 
ele conseguir. [...] O primeiro rádio recebido do navio de resgate Ozorio, que 
anteriormente [era] o navio Commercial Bostonian da Moore-McCormack, foi 
retransmitida por três navios e indicou que um submarino alemão foi responsável 
pelo afundamento do primeiro navio com bandeira americana a ser perdido durante a 
guerra. (NYT, 11 jun. 1941, p. 1)122 

 

O naufrágio do Robin Moor foi uma notícia de impacto que recebeu atenção 

especial da imprensa daquele país. Ele foi o primeiro navio norte-americano a ser afundado 

desde o início do conflito global dois anos antes, quando o país ainda estava oficialmente em 

posição de neutralidade. A guerra que se desdobrava perigosamente nas águas continentais 

fazia agora suas primeiras vítimas norte-americanas, a maior parte do pessoal de bordo e dos 

passageiros do navio mercante. Foram publicadas as fotografias dos mais conhecidos deles: o 

capitão e dois comandantes e também um casal de empresários de Nova York. Já dos onze 

resgatados uma lista com nome, endereço e profissão. Os responsáveis por essa tragédia, 

                                                 
121 Kluckhohn também foi responsável por matérias como a capa sobre a entrada oficial dos Estados Unidos na 
guerra e a primeira entrevista com o imperador japonês Hirohito depois de terminado o conflito.    
122 The 5,000 ton ship Robin Moor, flying the American flag, went down in American waters, it was emphasized 
today at the White House, where President Roosevelt made known his desire to have Americans suspend 
judgment as to the cause of the sinking May 21 until the full facts, being sought as rapidly as possible by this 
government, had been obtained. [...] The first radio reported received from the rescue ship Ozorio, formerly the 
Moore-McCormack vessel Commercial Bostonian, was relayed by three ships and indicated that a German 
submarine was responsible for the sinking of the first vessel flying the American flag to be lost during the war. 
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segundo a publicação, eram os submarinos alemães que atacavam entre a costa africana e o 

Brasil. Escrevendo sobre as operações navais norte-americanas durante a guerra, o historiador 

Samuel Morison (1984, p. 6), apresenta os Unterseeboot123 como a principal arma da 

Alemanha em ação no Oceano Atlântico. Se tornaram temidos por torpedear embarcações - 

especialmente as comerciais - de surpresa causando um grande número de baixas humanas e 

materiais124.  

 

 
Figura 8. Ponto de afundamento e o de resgaste dos sobreviventes do Robin Moor. (NYT, 10 jun. 1941, p. 7)125 

 

As matérias sobre o naufrágio do Robin Moor ao longo de junho de 1941 – 

produzidas no Brasil e nos Estados Unidos - referenciam uma série de topônimos da costa 

brasileira também recorrentes nos textos sobre instalações militares, como Cabo de São 

Roque, Pernambuco, Maranhão, Ceará e Natal. Uma delas inclusive apresentava um mapa 

para localizar os eventos (Figura 8). Nele há duas posições em destaque, o ponto número 1, 
                                                 
123 Em alemão a expressão significa algo como “pequeno barco submerso”. Em inglês a palavra u-boat é usada 
para se referir especificamente as embarcações submersas usadas pelos alemães nas duas guerras, como também 
para submarinos em geral.  
124 Não há uma definição sobre o número de navios afundados pelos u-boats. Um website especializado nesse 
tipo de embarcação e em suas ações aponta um total de 1734 atacados por eles durante a Segunda Guerra. 
Disponível em <http://www.uboat.net/ops/convoys/convoys.php> Acesso em: 12 dez. 2014.   
125 Não há identificação do autor. O mapa foi reproduzido em escala de ⅔ em relação a página do jornal 
respeitando as proporções originais.  
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onde o navio norte-americano teria afundado, e o lugar do resgate dos náufragos, o ponto 2. 

Assim como os produtos cartográficos sobre bases norte-americanas e brasileiras, o centro 

deste é ocupado pelo Oceano Atlântico. No entanto, tal como nos textos que ele acompanha, é 

uma cartografia em que não há qualquer referência a fortificações militares. Os marcos 

superior e inferior dela são respectivamente a cidade de onde a embarcação saiu, Nova York, 

e a de onde partiu a notícia sobre o naufrágio, Ceará126. Não há também nela, uma 

identificação de qualquer ponto específico no continente africano, a ameaça não está do outro 

lado do Atlântico e sim em suas águas, nas proximidades da costa nordeste do Brasil. É uma 

carta em que o perigoso alemão está mais próximo do que nunca, uma vez que as forças 

alemãs já estão bordeando o continente e fazendo vítimas norte-americanas.  

Após julho de 1941 continuaram a ser publicadas notícias sobre o torpedeamento 

de navios na costa brasileira, só que não receberam a mesma atenção do Robin Moor. As 

investidas de submarinos alemães contra navios mercantes se tornaram muito mais constantes 

com o ingresso dos Estados Unidos junto aos Aliados. Morison (1984, p. 114) dá conta do 

que ela chamou de ofensiva submarina da Alemanha nas águas atlânticas continentais entre o 

final de 1941 e meados de 1942. Ainda segundo o pesquisador, haviam dois focos de ataques, 

um com mais incidentes entre o Caribe e a Costa Leste dos Estados Unidos, e outro com 

menos entre o Brasil e a África. A avaliação de Moniz Bandeira (1978, p. 287) para o 

crescimento a intensificação dos incidentes em águas brasileiras era de que se tratava de uma 

represália alemã a autorização dada pelo governo chefiado por Getúlio Vargas para que forças 

norte-americanas se instalassem na costa do país. O The New York Times publicava sobre 

cada uma das embarcações afundadas, tanto as estadunidenses quanto as de outros países. 

Saiam notas como uma de maio de 1942 que informava que um grande navio mercante norte-

americano e um norueguês haviam sido fundeados nas águas do caribe e que “o governo 

brasileiro anunciou que a fragata brasileira de 5,052 toneladas, Comandante Lyra, havia sido 

torpedeada em 18 de maio a 180 milhas da costa nordeste do Brasil. O navio danificado, no 

entanto, foi rebocado para o porto” (NYT, 26 mai. 1942, p. 3)127. Nessas matérias a região 

continuou a ser representada como um ponto de convergência de ataques dos temidos u-boats, 

só que agora os alvos era também embarcações brasileiras.  

As notícias sobre o torpedeamento de navios mercantes brasileiros levaram o 

Nordeste brasileiro a ocupar novamente a capa do The New York Times. As letras maiúsculas 

                                                 
126 Nenhuma matéria sobre o incidente cita o nome da cidade como Fortaleza 
127 “The Brazilian Government announced that 5,052-ton Brazilian freighter Comandante Lyra was torpedoed on 
May 18 180 miles off the northeast coast of Brazil. The damaged ship. However, was towed to port”.  
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da manchete de 18 de agosto de 1942 avisavam aos leitores que embarcações brasileiras 

tinham naufragado, e o texto informava que foram: 

 
Afundados por submarinos do Eixo mais cinco navios brasileiros de passageiros e de 
carga, incluindo um que estava transportando soldados, foi anunciado ontem pelo 
governo brasileiro no Rio de Janeiro. [...] Eles estão listados como o navio mercante 
de 4.801 toneladas Baependy, o de 1.905 toneladas Aníbal Benévolo da linha Lloyd 
Brasileiro, o Araraquara de 4.872 toneladas, de propriedade do Lloyd Nacional, o de 
1.075 toneladas, Arara, e o de 2.169 toneladas, Itagiba, de acordo com a Associated 
Press. Todos os cinco navios brasileiros foram afundados nos últimos três dias entre 
a Bahia e o estado de Sergipe, na costa abaixo da grande "protuberância" leste do 
Brasil, foi dito no anúncio. (NYT, 18 ago. 1942)128      

 

A matéria reporta um anúncio oficial do governo do Brasil sobre as investidas em 

série contra a frota mercante na sua costa atlântica em meados de agosto. O recorte espacial 

anexo a “corcunda” brasileira em direção a África é apresentado mais uma vez como 

perigoso, um local de intensa ação dos submarinos alemães. O peso das embarcações dá a 

dimensão das perdas materiais, a maior parte acima da casa das 2.000 toneladas. Já o tamanho 

das perdas humanas não foi divulgado no Times nessa reportagem e nem em edições 

posteriores. Em suas memórias da Segunda Guerra, Herbert Campbell (1993, p. 65) – então 

segundo piloto de navios – considerou esse como o pior período da história da Marinha 

Mercante brasileira por conta do número de mortos. Ainda segundo Campbell, entre 

tripulantes e passageiros faleceram 627 pessoas nos ataques do submarino alemão U-507 às 

cinco embarcações brasileiras.  

A matéria sobre os naufrágios entre a Bahia e Sergipe foi a última publicada no 

The New York Times que representava a costa nordestina no raio de ação dos ameaçadores u-

boats do Eixo. É também a última que evocou a região como uma área perigosa para a 

segurança dos Estados Unidos e do continente. Isso tem diretamente a ver com os 

desdobramentos políticos que acompanharam a investida submarina na costa brasileira em 

agosto de 1942. Gerson Moura (2012, p. 112) dá conta de manifestações encabeçadas por 

grupos de trabalhadores, partidos de esquerda, organizações estudantis – especialmente a 

UNE –, e pessoas pró-Estados Unidos em diversas cidades do país, incluindo a capital federal. 

Houve também ações populares, como as analisadas por Luiz Cruz (2012, p. 87). Ele tratou 

dos ataques que moradores de Aracajú fizeram a casa e as lojas de um grande comerciante 

                                                 
128 “Sinking by Axis submarines of five more Brazilian passenger and  cargo ships, including one that was 
carrying soldiers, was announced yesterday by the Brazilian Government at Rio de Janeiro. [...] These are listed 
as the 4,801-ton merchant ship Baependy and the 1905-ton Annibal Benevolo of Lloyd Brasileiro line, the 
Araraquara of 4,872 tons, owned by Lloyd Nacional, the 1,075-ton Arara and the 2,169-ton Itagiba, according to 
The Associated Press. All five Brazilian ships were sunk in the las three days between Bahia and the State of 
Sergipe on the coast below the big eastern "bulge" of Brazil, the announcement said”.   
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italiano – chamado Nicola Mandarino – após a chegada dos náufragos do Baependy a cidade. 

Além disso, veículos de imprensa em todo país escreveram sobre a necessidade de um 

posicionamento firme do governo contra a Alemanha. Nesse cenário de efervescência de um 

sentimento anti-Eixo, o governo federal decretou o estado de beligerância em 22 de agosto 

que retirou o país oficialmente da posição de neutralidade. No dia 31 do mesmo mês foi 

anunciado o estado de guerra contra a Alemanha e a Itália129. O ingresso do Brasil junto aos 

Aliados proporcionou a criação de um papel diverso para o Nordeste brasileiro e a formulação 

de novas representações dele no diário sobre as quais trataremos no capítulo seguinte. 

Entre o final de 1940 e os últimos dias de agosto de 1942 a região realizou um 

movimento constante do fundo em direção a capa da publicação. O Nordeste do Brasil foi 

assumindo uma importância que o impulsionou da seção de livros, de viagens e matérias de 

pouca relevância do correspondente no país para as manchetes e matérias assinadas por 

jornalistas importantes do Times. Nesse percurso as representações do recorte espacial foram 

substancialmente alteradas. Até então ele era o lugar dominado pela natureza disponível à 

visita, o velho império da cana-de-açúcar ou o um similar do incivilizado Oeste norte-

americano. Também a terra do algodão, uma das riquezas brasileiras que possibilitavam 

oportunidades para os Estados Unidos. Nos textos e mapas, o que havia de ameaçador no 

Brasil era o Sul, onde se concentravam as colônias alemã e italiana e lugar no qual estava em 

ação a marinha do Eixo.  

A partir de 1940 se iniciou uma mudança na percepção de que recorte espacial 

dentro do país era perigoso. Os desdobramentos da guerra, especialmente a intensificação da 

mobilização do governo norte-americano e pressão para uso das bases na costa brasileira 

tiveram uma contribuição relevante nessa transformação. Na esteira das negociações entre a 

Casa Branca e o Palácio do Catete, o Nordeste brasileiro passou a ser encarado como o 

danger spot, o local em que a defesa hemisférica estava ameaçada pelas investidas reais ou 

hipotéticas do Eixo a partir da África. A alteração na forma como a região era representada é 

perceptível inclusive nos mapas publicados no jornal. Antes as matérias que referenciavam de 

alguma forma o Brazilian northeast apresentavam produtos cartográficos centrados no 

continente americano, como no das rotas aéreas que ligavam os Estados Unidos ao Brasil 

(Figura 4). Agora o Oceano Atlântico, passou a ocupar o centro da carta e as milhas entre o 

“ombro” do Brasil e a costa africana ganharam notoriedade. As representações do Nordeste 

                                                 
129 Conforme Gerson Moura (2012, p. 112), a declaração não incluiu o Japão por causa da situação do Chile. O 
governo chileno temia uma retaliação japonesa em sua costa no Oceano Pacífico se as declarações de guerra dos 
países sul-americanos incluíssem os nipônicos. O Chile só veio a romper relações com o Eixo no ano seguinte, 
depois de muita pressão dos Estados Unidos.   
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como um recorte espacial perigoso dentro do Brasil foram propiciadas por três perspectivas 

distintas. A primeira delas é a discussão sobre a instalação de bases norte-americanas no 

continente para garantir a neutralidade, formuladas especialmente nos textos do editor do NYT 

para assuntos militares. A segunda se fez presente nos textos dos correspondentes no Brasil, o 

exclusivo e o da Associated Press. Eles apresentavam o governo brasileiro empenhado na 

construção de defesas militares, bem como no combate a ameaças ocultas na região. Já a 

terceira perspectiva foi ao dos ataques de submarinos alemães na costa brasileira. Esse 

assunto foi tratado nas páginas do Times por jornalistas instalados nos dois países, eles 

alardeavam as perdas humanas e materiais norte-americanas e brasileiras nas águas da costa 

nordeste por causa da ação dos temíveis u-boats. Como vimos, por meio de textos e mapas as 

três visões chamavam atenção ao Nordeste pela perigosa curta distância de Dakar, colônia 

francesa que poderia ser utilizada pelos alemães para atacar o continente. Dentre elas, as duas 

primeiras se relacionavam diretamente com as negociatas dos representantes do Brasil e dos 

Estados Unidos em torno da entrada do país sul-americano junto aos Aliados e o uso das 

instalações militares na região. O desfecho dos acordos entre os países – acelerado, entre 

outras causas, pelos significativos torpedeamentos alemães em águas brasileiras – 

possibilitaram a mudança dessas imagens. Os leitores do The New York Times passaram a 

tomar contato com a novas representações do Nordeste construídas em uma nova conjuntura 

internacional.   
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3. O CORREDOR DA VITÓRIA: BASES AÉREAS, MOBILIZAÇÃO DE TROPAS E 

CRESCIMENTO ECONÔMICO (1942-1945) 

 

Os refletores projetam a sombra dos jogadores sobre a grama, a torcida lota os 

dois anéis do estádio recém-construído. O juiz confirma os últimos detalhes com seus 

assistentes, falta um minuto para as 19 horas. É a estreia das seleções de futebol de Gana e 

dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2014. O árbitro estende o braço esquerdo em 

direção a um ponto indefinido do céu, a saída de bola é do time ganês. Distribuídos dos dois 

lados do círculo central, os jogadores esperam ansiosamente o apito inicial, entre eles: 

 

O meia Michael Bradley, 26, tem uma razão para considerar especial a estreia dos 
EUA em Natal. A cidade ajudou seu país e seu avô a vencerem a Segunda Guerra 
Mundial. Jerry, avô de Bradley, foi fuzileiro naval e lutou pelos Aliados. Não 
combateu em Natal, como o neto fará. Mas a capital potiguar auxiliou os americanos 
no que ficou conhecido como "Trampolim para a Vitória". (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 16 jun. 2014)130 

 

Este é o início o artigo de Marcel Merguizo, jornalista esportivo, sobre o início da 

participação dos Estados Unidos no torneio mundial de futebol131. A partir da história familiar 

de Bradley, ele traça elos entre a estreia da seleção norte-americana no torneio e a atuação 

militar dos Estados Unidos em território brasileiro cerca de setenta anos antes. O ponto de 

enlace entre os dois tempos no seu texto é o espaço, mais precisamente, uma cidade. A 

matéria aciona uma narrativa sobre Natal e o Nordeste brasileiro na Segunda Guerra, a de que 

as bases instaladas na região foram essenciais nos ataques que permitiram aos Aliados 

alcançar a vitória. Essa representação específica tem raízes profundas na imprensa brasileira e 

norte-americana, datam ainda do momento em que os soldados norte-americanos ainda 

estavam se instalando em território brasileiro. Essa imagem está incrustrada tanto em 

memórias quanto na historiografia sobre a participação brasileira no conflito global132. Ao 

analisar as representações do Nordeste no The New York Times entre o ingresso oficial do 

                                                 
130 Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/esporte/folhanacopa/2014/06/1470933-eua-estreiam-na-copa-
em-natal-base-militar-na-segunda-guerra.shtml> Acesso em 07 set. 2014.  
131 O jogo ocorreu no estádio Arena das Dunas no dia 16 de junho, os Estados Unidos venceram pelo placar de 2 
a 1. A crônica esportiva destacou os mais de 20 mil estadunidenses que vieram a Natal acompanhar a partida 
como uma “segunda invasão” à cidade. Segundo informações levantadas pelo próprio Marcel Merguizo, cerca de 
10 mil estadunidenses vieram a Natal entre 1942 e 1945.    
132 Há diversos exemplos dos usos dessa memória. Ela está, por exemplo, inserida na memória oficial de 
Parnamirim, município vizinho a Natal.  O brasão de Parnamirim - onde se localiza a base aérea utilizada pelos 
norte-americanos - possui uma engrenagem e um par de asas. Uma das opções para se chegar nessa cidade a 
partir da capital são as linhas de ônibus da empresa “Trampolim da Vitória”. Em relação a historiografia, três 
exemplos são Clyde Smith Junior (1993), Luís da Câmara Cascudo (1999) e Carlos Peixoto (2003). 
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Brasil na guerra em 1942 e seu término em 1945, neste capítulo trataremos do início dessa 

narrativa sobre a presença estadunidense na costa brasileira.  

Até a declaração de guerra do Brasil, as visões do Nordeste brasileiro nas páginas 

do diário eram de um recorte espacial marcado pelo perigo, uma vez que estava exposta as 

ameaças das forças do Eixo. As representações da região se transformaram com a nova 

conjuntura, parte considerável delas passou a se pautar na imagem de um espaço moderno e 

relevante nas ações dos Aliados em outros continentes a partir da ajuda norte-americana. 

Neste capítulo vamos tratar desses novos papéis que o Nordeste do Brasil assumiu nas 

matérias do Times até o final da guerra em 1945 em duas partes. A primeira delas trata 

especificamente da virada de um foco de perigo para um ponto de apoio para os aviões norte-

americanos e de mobilização ofensiva das tropas brasileiras. Já a segunda se dedica aos 

artigos e reportagens enviadas do escritório do jornal no Brasil sobre crescimento econômico 

e diminuição da pobreza no Nordeste a partir do auxílio estadunidense.  

 

3.1 Preparar, apontar, fogo! 

 

A declaração do estado de beligerância ocupou a capa dos principais jornais do 

Brasil em 23 de agosto de 1942. Elas nos informam que na tarde do dia anterior houve uma 

reunião do chefe de governo com o seu gabinete ministerial no Palácio da Guanabara, 

localizado na capital federal. Após o fim dela foi divulgado o texto assinado por Getúlio 

Vargas que asseverava o fim da neutralidade do Brasil, bem como informes oficiais da 

decisão às nações americanas e à Alemanha e à Itália133. Na edição do NYT da manhã seguinte 

– que já estava a caminho da impressão quando a reunião ministerial terminou – havia 

somente um breve comentário sobre as informações disponibilizadas pelo general brasileiro 

Amaro Bittencourt, então em missão nos Estados Unidos, sobre o tamanho das tropas e 

inventário dos equipamentos de guerra do Brasil. O ingresso do país só ganhou destaque no 

jornal na edição do outro dia, em duas matérias, a primeira delas uma reportagem de capa 

sobre o translado bem sucedido de 44 aviões militares para o Brasil. Ela informava que as 

aeronaves haviam sido pilotadas por brasileiros e escoltadas por grupos da força aérea norte-

americana na rota da fábrica no estado de Maryland até o Rio de Janeiro. Segundo o texto, o 

objetivo do envio de modelos PT-19 e F-24 era substituir os aviões alemães obsoletos que 

                                                 
133 Esses dados constam nas edições de diversos veículos de imprensa, incluindo A Noite, Gazeta de Notícias, 
Correio da Manhã e Diário Carioca. Uma das matérias mais completas, incluindo fotos da reunião ministerial, 
foi a do Jornal do Brasil. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_06& 
PagFis=18516> Acesso em 22 dez 2014.  
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eram utilizados no país. O primeiro modelo seria um monomotor de treinamento e o segundo 

um quadrimotor, ambos produzidos pela Fairchild Engine and Aircraft Corporation134. Essa 

operação era apresentada ao leitor como um melhoramento dos equipamentos brasileiros e 

prova da solidariedade hemisférica.  

A segunda matéria da edição sobre o Brasil na guerra se tratava de um texto na 

coluna Abroad – “No exterior” – assinada pela respeitada especialista da publicação em 

assuntos internacionais, Anne O'Hare McCormick135. Ela iniciou seu artigo elogiando o Brasil 

por seu entusiasmo e coragem de entrar em uma guerra mesmo tendo um vasto e vulnerável 

território. Depois avaliou o que mudava com a entrada do maior país da América Latina no 

conflito junto aos Aliados. Para McCormick, a relevância desse ingresso não se dava pelo 

potencial de guerra ou influência política brasileira no continente, mas sim por sua posição no 

globo. Ela perguntou: 

 
Lembra Dakar? Os militares nunca se esquecem dela. O relativamente curto pulo 
desse porto francês para o porto brasileiro de Natal tem os preocupado desde a 
queda da França. [...] Isso funciona nos dois sentidos. Costumava ser Dakar 
perigosamente perto de Natal. Agora é Natal que é perigosamente perto de Dakar. 
Muitos estrategistas há muito defendiam uma invasão da Europa por meio da África 
Ocidental, mas os seus pontos de vista nunca poderia prevalecer a menos que o 
Brasil fosse um parceiro de luta na guerra ocidental. É certo que as defesas do 
ombro brasileiro vão agora ser reforçadas. Sem dúvida, bases ofensivas também 
serão desenvolvidas lá. (NYT, 24 ago. 1942, p. 14)136 

 

Como em outras matérias publicadas no Times, a jornalista retoma a distância 

entre a costa africana e a brasileira para pensar o posicionamento estratégico do “ombro” do 

Brasil. Só que ela analisa as milhas que separam Natal de Dakar de uma forma 

completamente diversa da que havia sido publicada pelo The New York Times até então. Anne 

                                                 
134 A reportagem informa também que eles foram trazidos para serem replicados em fábricas brasileiras e 
substituir antigos Fucke-Wulf alemães que o país utilizava. Se comparamos a matéria com os documentos 
oficiais disponíveis no FRUS nos damos conta que o contexto beligerante proporcionava uma filtragem mais 
intensa do que era divulgado pelos jornais. Acompanhando os despachos das negociações entre o governo 
brasileiro e o estadunidense entre o final de 1941 e meados de 1942, percebemos que essas aeronaves eram na 
verdade bombardeiros e caças que estavam sendo enviados para treinamento, mas também para missões de 
combate. Disponível em <http://digicoll.library.wisc.edu/cgibin/FRUS/FRUSidx?type=boolean&s 
ize=First+100&q1=Brazil&operator1=And&q2=Northeast&operator2=And&q3=&rgn=Page+or+paragraph&siz
e=All&work=FRUS.FRUS1> Acesso em 25 out. 2014.      
135 Conforme Gay Talese (2000, p. 64), McCormick começou a escrever para o Times direto da Europa ainda no 
começo dos anos 1920. Em 1936 começou a escrever na coluna Abroad, o que fez até sua morte em 1954. Ainda 
em 1937 ela se tornou a primeira mulher a receber o prestigioso prêmio Pulitzer.  
136 “Remember Dakar? Military men never forget it. The comparatively short hop from that French port to the 
Brazilian port of Natal has worried them ever since the fall of France. [...] It works both ways. It used to be 
Dakar that was dangerously close to Natal. Now it is Natal that is dangerously close to Dakar. Many strategists 
have long favored an invasion of Europe by way of West Africa, but their views could never prevail unless 
Brazil were a fighting partner in the Western war. It is certain that the defenses of Brazilian bulge will now be 
strengthened. Undoubtedly offensive bases will also be developed there”. 
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McCormick apresenta uma perspectiva invertida da que posicionava a cidade africana como 

um ameaça para a brasileira. Ela pensa Natal como um polo ofensivo em relação a Dakar e 

um ponto de partida para chegar ao front europeu a partir da costa ocidental da África. 

Segundo a especialista em assuntos internacionais, isso só era possível graças a entrada do 

Brasil na guerra. Ela também considera que com esse ingresso, as defesas na região teriam 

que ser melhoradas e certamente bases para o ataque seriam criadas. Essa informação poderia 

ser uma novidade para os leitores do diário, mas não para os estrategistas bélicos aos quais ela 

faz referência. Como vimos no capítulo anterior, essas bases já estavam em construção e 

militares e equipamentos norte-americanos já estavam sendo alocados em diversas cidades do 

Nordeste brasileiro desde o ano passado. De qualquer modo, uma vocação ofensiva para a 

região estava sendo agora realçada no jornal pela primeira vez, e as informações sobre o envio 

de aviões o Brasil na mesma edição poderiam funcionar como um reforço nesse sentido.   

Pouco mais de um mês depois do texto na coluna Abroad, o recorte espacial 

estava novamente nas páginas do diário nova-iorquino. Uma matéria assinada pelo 

correspondente do jornal no Brasil dava conta da visita de Frank Knox – então secretário da 

marinha, o cargo máximo na hierarquia da força naval norte-americana – a Natal e ao Rio de 

Janeiro no contexto dos desdobramentos recentes da guerra. Segundo Frank Garcia:  

 
A rádio de Berlim tem persistentemente dito que uma frota dos Estados Unidos 
bloqueou Dakar e que tropas norte-americanas desembarcaram em vários lugares 
próximos a Dakar. A chegada do senhor Knox aumentou as especulações, e o 
consenso aqui é que a visita do senhor Knox as defesas no nordeste do Brasil 
explicita a coordenação para um eventual ataque a Dakar ou uma contraofensiva se 
Natal for atacada. (NYT, 30 set. 1942, p. 11)137 

 

Antes da guerra, Frank Garcia se dedicava especialmente com os informes oficiais 

e dados obtidos em jornais brasileiros. Com o início do conflito, os boatos e rumores que 

circulavam entre autoridades civis e militares ingressaram no rol de temas do correspondente 

no país. Sua inserção dentro dos altos círculos da sociedade carioca e do governo, lhe 

proporcionava um leque de informações extraoficiais que passaram a fazer parte dos seus 

textos nessa época. Tratando das especulações locais em relação a visita oficial do secretário 

norte-americano ao Brasil, Garcia delineou um duplo papel para as bases instaladas na costa 

nordeste do país. Conforme McCormick havia pontuado no mês anterior, Natal estava a partir 

de então incluída nos planos de ações ofensivas dos Aliados no continente africano. Já a 

                                                 
137 “The Berlin radio has persistently said that the United States Fleet blockades Dakar and that United States 
troops have landed at several places near Dakar. The arrival of Mr. Knox has increased speculations and the 
consensus here is that Mr. Knox’s visit to Brazil’s northeastern defenses spells coordination for an eventual 
attack on Dakar or a counter-offensive if Natal is attacked”.  
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capital da colônia francesa do Senegal continuava sendo apresentada como uma ameaça, um 

possível foco de ação das forças alemãs contra o continente americano. As duas cidades eram 

agora trincheiras postadas dos dois lados do Oceano Atlântico, cada uma delas era perigosa a 

outra. Nesse embate o northeast do Brasil é ao mesmo tempo o lugar que se posiciona 

defensivamente, como também onde se trama uma investida sobre as possessões do Eixo na 

África.   

A cortina de fumaça que pairava sobre os possíveis ataques em Dakar e Natal se 

desfizeram no diário cerca de dois meses depois. Uma nota enviada do escritório do diário no 

Rio de Janeiro noticiava que “O blackout em Pernambuco acabou. A neutralização de Dakar 

diminuiu o perigo de ataque aéreo no nordeste, acreditam os brasileiros. Deste modo, Recife, 

que estava sob blackout e toque de recolher, estava iluminada novamente esta noite” (NYT, 26 

nov. 1942, p. 4)138. A justificativa para o fim dos apagões e do toque de recolher em uma das 

maiores cidades no nordeste do Brasil era a anulação de Dakar, a cidade que surgia nas 

edições do The New York Times, desde 1940, como uma das principais ameaças à defesa 

hemisférica. Junto com a neutralização da capital da colônia francesa, houve o esvanecimento 

da costa nordeste do Brasil enquanto um lugar ameaçado pelas investidas reais ou hipotéticas 

das forças alemãs. A diminuição drástica do perigo potencial do outro lado do Atlântico, 

contribuiu para que a região deixasse de ser representada no jornal como um espaço perigoso. 

Assim, ela deixa ser um recorte espacial em que a segurança continental estava em risco, para 

ser um palco de ação ofensiva dos Aliados por meio das movimentações das forças norte-

americanas e brasileiras.  

A cidade do Natal era um ponto focal desse tipo de representação do Brazilian 

Northeast, suas bases aéreas e navais apareciam como a ponta de lança de um sistema de 

ataque que projetava o poderio de guerra norte-americano sobre às frentes de combate na 

África e a Europa. Esta visão da capital do Rio Grande do Norte foi recorrente nas edições do 

matinal nova-iorquino até o final do conflito. Por exemplo, na série de matérias que o jornal 

lançou entre janeiro e fevereiro sobre o encontro entre Getúlio Vargas e Franklin Delano 

Roosevelt na capital potiguar. A primeira delas, uma reportagem de capa não assinada, 

informa que: 

 
O presidente Roosevelt encontrou o presidente Getúlio Vargas do Brasil em Natal, 
na costa leste da nação sul-americana, quando ele estava voltando para casa de 
Casablanca, foi anunciado oficialmente hoje […] Natal uma cidade portuária de 

                                                 
138 “The Pernambuco blackout has ended. The neutralizing of Dakar has diminished the danger of air raids in the 
northeast, Brazilians believe. Thus, Recife, which has been under blackout and curfew, was blazing again 
tonight”. 
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pouco mais de 30.000 pessoas, localiza-se na "protuberância" do Brasil entrando no 
Atlântico em direção a África e é o ponto mais importante de partida da América do 
Sul para a África. Natal está há cerca de 1.350 milhas a nordeste do Rio de Janeiro, a 
capital do Brasil. (NYT, 29 jan. 1943, p. 01)139  

          

Moniz Bandeira (1978, p. 287) nos lembra que o presidente norte-americano veio 

ao Brasil discutir com Getúlio Vargas a participação militar brasileira na guerra e os 

resultados da recente reunião com líderes europeus. Quando encontrou o presidente do Brasil, 

Roosevelt estava retornando de uma conferência com o primeiro-ministro britânico Wilson 

Churchill e o general Charles de Gaulle, representante do governo da França em exílio, no 

Marrocos francês140. Deixando o encontro de presidentes de lado, o que queremos destacar 

agora nessa notícia é a geolocalização e os atributos dados a Natal. A matéria a apresenta 

como uma cidade portuária a nordeste da capital federal com localização estratégica na costa 

leste do Brasil e sendo o mais importante ponto de partida do continente em direção a África. 

Em outro trecho, o texto cita a revista de tropas norte-americanas e brasileiras na base aérea 

de Parnamirim Field e no estuário do Rio Potengi. Não há qualquer referência a qualquer 

perigo de ataque das forças naval ou aérea do Eixo, a reportagem dá conta do novo status de 

capital potiguar e do “ombro” do Brasil sobre o Oceano Atlântico: um ponto de partida para 

as ações nos continentes africano e europeu.  

Alguns meses depois o correspondente Frank Garcia escreveu mais uma vez sobre 

Natal, dessa vez destacando um pronunciamento do embaixador norte-americano no país 

sobre o primeiro aniversário da entrada oficial do Brasil na guerra.  

 

"Flying Fortresses e Liberators esmagando o Eixo na Europa passam pelo corredor 
da vitória". Disse o senhor Caffery. Esse corredor está em Natal, corcunda nordeste 
do Brasil, o lugar de um dos principais campos de aviação do mundo, bem como um 
dos menores, que serve como um trampolim para aviões americanos em seu 
caminho para a África. (NYT, 23 ago. 1943, p. 05)141 

 

Em tradução literal os dois nomes próprios significam “fortalezas voadoras” e 

“libertadores”, são referências a dois modelos de aviões bombardeiros quadrimotores então 

                                                 
139 President Roosevelt conferred with President Getúlio Vargas of Brazil at Natal, on the Eastern coast of the 
South American nation, while he was in route home from Casablanca, it was announced officially today. […] 
Natal a port city of slightly more than 30,000 population, is located on the "bulge" of Brazil thrusting into the 
Atlantic toward Africa and is the most important point of departure from South America for Africa. Natal is 
about 1,350 miles northeast of Rio de Janeiro, the capital of Brazil”. 
140 Essa reunião é conhecida como Conferência de Casablanca, em referência à cidade que a recebeu. Ela 
aconteceu entre 14 e 24 de janeiro de 1943 e resultou em um redirecionamento das estratégias bélicas dos 
Aliados e a proposta de rendição incondicional dos países que compunham as forças do Eixo. 
141 "Flying Fortresses and Liberators hammering Axis Europe pass through the corridor of victory’. Mr. Caffery 
said. That corridor is in Natal, Brazil's northeast hump, the site of one of the world's biggest airfields as well as a 
smaller one, which serves as a springboard for American planes on their way to Africa”. 
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utilizados pelos Estados Unidos, respectivamente, o B-17 e o B-24142. A matéria apresenta a 

capital do Rio Grande do Norte de forma semelhante sobre o encontro de Vargas e Roosevelt 

publicada meses antes, a cidade na costa nordeste do Brasil onde fica o importante aeroporto 

que permite a força aérea norte-americana atuar na África e Europa. O detalhe está no status 

que ela confere ao recorte espacial a partir da fala do embaixador Jefferson Caffery, delineado 

enquanto o “corredor da vitória” aliada. O campo de aviação no litoral nordestino era assim o 

trampolim que impulsiona os bombardeiros estadunidenses para vencer o Eixo no Velho 

Mundo. Essa é a primeira vez que o jornal publicou o conjunto de designações que perdura 

até hoje – a reportagem de Merguizo do início do capítulo é um entre tantos exemplos – para 

se referir a participação da região na Segunda Guerra Mundial. A partir de então, as 

referências a corredor e trampolim não só salientavam o caráter ofensivo das instalações 

militares de lá, mas seu papel decisivo para a vitória que os aliados – especialmente os 

Estados Unidos – construíam.  

É importante dar relevo ao momento da guerra que essas representações começam 

a circular. Em sua história geral do conflito, Edgar Innis (1958, p. 13) aponta a segunda 

metade de 1943 como a época em que os Aliados conseguiram avanços relevantes em 

diversas frentes e em que começaram a despontar como virtuais vencedores do conflito 

global. Tratando especificamente do teatro de guerra no Atlântico, Samuel Morison (1984, p. 

409) faz avaliação semelhante. A partir do controle de pontos estratégicos na África e das 

instalações navais e aéreas na costa sul-americana, os aliados haviam conseguido repelir a 

ameaça imediata do Eixo. Nessa conjuntura, a ofensiva norte-americana não se dava apenas 

nos campos de batalha, mas também no das palavras. O texto de Garcia amplifica a potência 

das palavras do embaixador no Brasil que posicionam a cidade na costa nordestina como o 

“corredor da vitória” que se desenhava.  

Essa não foi a única vez que com a guerra em curso o The New York Times deu 

relevo a essa leitura. Em setembro de 1944 o desfecho final dos combates era considerado 

uma questão de tempo. O Dia D já havia passado, assim como a libertação de Paris, tinha 

ocorrido meses antes, e os aliados empurravam as forças alemãs dentro da Europa tanto na 

frente ocidental quanto na oriental143. Nessa conjuntura o The New York Times publicou em 

                                                 
142 A página na internet do Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos possui informações detalhadas 
de cada um deles. Disponível em <http://www.nationalmuseum.af.mil/research/aircraft/bomber/index.asp> 
Acesso em 5 jan. 2015.    
143 O chamado Dia D se trata de 6 de junho de 1944. Nesse dia houve uma imensa operação com tropas de 
diversas nacionalidades - especialmente britânicas, francesas e norte-americanas – que realizaram um ataque 
coordenado por mar, ar e terra na costa francesa, que culminou na abertura de um importante front em solo 
europeu.  Em 25 de agosto do mesmo ano, Paris foi libertada pela ação da resistência local em parceria com os 
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sua seção de cartas dos leitores uma sobre a volta de Caffery aos Estados Unidos. Ela é 

antecedida por um parêntesis com dados do seu autor, Benjamin H. Namm. Ele era 

empresário nova-iorquino que havia atuado nos últimos dois anos como diretor, no Brasil, da 

Comissão de Compras dos Estados Unidos, uma seção de uma agência estatal criada durante a 

guerra144. A avaliação do ex-funcionário era que o também ex-embaixador tinha razão quando 

certa vez alertou que público norte-americano não tinha dimensão da importância do Brasil na 

guerra. O homem de negócios lembrava que: 

 

Em 1942 o Brasil não hesitou, apesar do fato de que Hitler parecia então estar 
ganhando a guerra, em colocar as suas bases aéreas de valor inestimável no Nordeste 
à nossa inteira disposição. O curto percurso de Natal a Dakar tornou-se o conhecido 
"Corredor da Vitória". Sem essa rota nossos triunfos no Norte de África e na Europa 
teriam sidos adiados. (NYT, 24 set. 1944, p. 10)145 

 

 A perspectiva do empresário apresentar a relevância da participação brasileira nos 

eventos beligerantes. Para tal ele ressaltou o peso das bases no Nordeste nas campanhas 

vitoriosas dos Estados Unidos em solo europeu e africano. Por meio da expressão “Corredor 

da Vitória”, Benjamin Namm posicionou a região em relação ao esforço de guerra norte-

americano do mesmo modo que texto anterior de Frank Garcia. O Brasil seria relevante por 

conta do posicionamento estratégico de parte do seu território que estava sendo pedra 

fundamental para o êxito aliado. Quando da nomeação de Adolf A. Berle Jr. quatro meses 

depois para o cargo de embaixador no Brasil, ele enviou uma nova carta ao jornal que falava 

sobre o Nordeste. Namm reiterava nela a importância do trabalho de Jefferson Caffery e da 

parceria com Getúlio Vargas para as relações bilaterais. Ele recapitulou o que ele considerava 

como os principais pontos dessa parceria, o primeiro deles era “o direito de usar as 

inestimáveis bases aéreas do Brasil no nordeste. A rota aérea de Natal para Dakar que logo se 

tornou o ‘Corredor da Vitória” (NYT, 12 jan. 1945, p. 14)146. Mais uma vez ele retomou a rota 

entre a costa brasileira e a africana e posicionou a região nordeste como essencial para que as 

ações beligerantes dos aliados obtivessem sucesso. Depois ele tratou de outras duas questões, 

a compra de matérias-primas estratégicas para indústria bélica – a área em que ele trabalhou 

                                                                                                                                                         
soldados da chamada França Livre, chefiada por Charles de Gaulle.  
144 A United States Purchasing Commission era uma subdivisão do Board of Economic Warfare - em português 
Conselho de Economia de Guerra - encarregado de negócios no Brasil como a exploração da borracha.   
145 “In 1942, Brazil did not hesitate, despite the fact that Hitler then appeared to be winning the war, to place its 
priceless air bases in the Northeast at your full disposal. The short route from Natal to Dakar became the well-
known "Corridor to Victory". Without that route our triumphs in North Africa and Europe would have been long 
delayed”. 
146 “the right to use Brazil’s invaluable air bases in the northeast. The air route from Natal to Dakar soon became 
the ‘Corridor of Victory”.  
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no país – e o envio de tropas brasileiras para a frente de combate. Este último, foi outro tema 

relevante nas representações do papel ofensivo do Nordeste no The New York Times. 

A remessa de soldados para o combate era um tema constante nas contribuições 

que o jornal recebia do seu escritório no Rio de Janeiro desde ingresso do Brasil na guerra em 

agosto de 1942. Na reportagem assinada por Frank Garcia sobre a visita do secretário da 

marinha norte-americana, o seu xará Frank Knox, ele relatou o que um alto oficial das forças 

armadas brasileiras – que ele não identifica - teria lhe dito:  

 

O que nossas defesas no nordeste são e a força que o nosso exército tem lá deve 
permanecer um segredo militar restrito. Mas o fato é que o nosso exército está 
pronto e não deseja permanecer na defensiva, ele quer lutar e está pronto e ansioso 
para o ataque. Por que esperar por um ataque alemão? Nós entramos guerra para 
lutar. Nos deixem lutar. (NYT, 30 set. 1942, p. 11)147 

 

A suposta fala de um oficial brasileiro citada pelo correspondente norte-americano 

afirma uma força armada brasileira preparada e que anseia um avanço sobre os alemães. As 

defesas no Northeast do país já estariam sólidas, era hora delas irem também ao campo de 

batalha externo. Ela caia como uma luva para diversos setores da sociedade brasileira que se 

empenhavam em torno de uma participação militar efetiva no conflito. Frank McCann (1973, 

p. 344) sublinha três grupos interessados no envio de tropas brasileiras. O primeiro deles era 

formado pelo presidente Getúlio Vargas e seu alto escalão, interessado no aumento da 

popularidade e um bom lugar para o país nas mesas de negociação após o término do conflito. 

O segundo eram os que consideravam que as forças armadas lutando diretamente contra os 

nazistas e fascistas era uma oportunidade para angariar apoio para o fim do Estado Novo.  O 

terceiro seria composto pelos interessados na reestruturação das forças armadas e no 

fortalecimento da posição dos militares na sociedade brasileira. A mensagem que o texto de 

Garcia faz circular pelo diário nova-iorquino até os corredores da Casa Branca e do 

Departamento de Estado – “Nos deixem lutar” – agradava a todos eles.  

Poucos dias depois do encontro de Roosevelt e Vargas em Natal, o Times 

publicou um novo texto enviado do Rio de Janeiro sobre a questão da possível atuação de 

tropas brasileiras fora do país. A nota explicava que: 

 

O encontro de Casablanca reviveu o rumor de que as tropas brasileiras estavam no 
Norte de África, mas autoridades reiteraram as negativas hoje. Eles disseram que 
vários líderes do governo querem enviar soldados para a África e que provavelmente 

                                                 
147 “What our defenses in the northeast are and what strength our army has there must remain a close military 
secret. But the fact is that our army is now ready and does not wish to remain on the defensive, but wishes to 
fight and is ready and eager to attack. Why wait for a German attack? We entered the war to fight. Let us fight." 
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irão. Muitos brasileiros, que estão cientes da construção de defesas no nordeste, 
argumentam que com a ameaça reduzida pela ocupação aliada do Marrocos francês 
e da Argélia, os homens que guardavam o litoral podem ser poupados para lutar no 
exterior. (NYT, 28 jan. 1943)148  

 

A leitura era que as forças estacionadas na costa atlântica poderiam ir para o 

combate no exterior. O correspondente pontuava que as defesas do nordeste brasileiro 

poderiam ser convertidas em uma força ofensiva uma vez que o risco de invasão havia 

diminuído com as movimentações aliadas no continente africano. Segundo ele, não só haviam 

rumores de tropas brasileiras na África, como também autoridades queriam enviá-las. É 

pertinente notar a aproximação da nota do correspondente Frank Garcia com o que estava em 

circulação na imprensa brasileira. Um dos grandes diários sediados na capital federal publicou 

um texto afirmando que o Brasil “já transpôs a fase de demonstração de revolta pelas 

agressões nazistas e fascistas”, elas não “cabem em um momento em que se pede ação” 

(Correio da Manhã, 23 dez. 1942, p. 2). No dia seguinte, o Diário Carioca pontuou que o 

país está insatisfeito com a posição passiva e que as tropas estão preparadas e ansiosas, apenas 

esperando ordens para lutar. Segundo McCann (1973, p. 346), esses posicionamentos se 

relacionavam com o pedido do governo a um grupo de jornalistas nos últimos dias de 1942. 

Ele teria solicitado – por meio do general Eurico Gaspar Dutra - o apoio ao envio de forças 

expedicionárias brasileiras ao norte da África. O historiador norte-americano não precisa se o 

correspondente do NYT estava entre os nomes da imprensa que foram procurados pelo 

governo, mas sua atuação sobre esse tema também seguiu um roteiro conveniente aos 

dirigentes do Estado Novo.  

O envio de forças brasileiras ao continente africano nunca chegou a se concretizar, 

mas as negociações nos bastidores foram intensas. Moniz Bandeira (1978, p. 289) dá conta de 

diversas idas e vindas nas negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos em 

relação ao envio de tropas brasileiras para ações na América, Europa e África até o embarque 

das Força Expedicionária Brasileira para a Itália em meados de 1944149. Nesse interim, o 

                                                 
148 “The Casablanca meeting revived the rumor that Brazilian troops were in North Africa but officials reiterated 
denials today. They said many government leaders want to send soldiers to Africa and that they probably would 
go. Many Brazilians, who are aware of the building of defenses in the northeast, argue that with the menace 
reduced by Allied occupation of French Morocco and Algeria the men guarding the coast can be spared for 
fighting abroad”. 
149 Entre os possíveis sítios de ocupação pelos brasileiros estiveram a Guiana Holandesa – o atual Suriname -, os 
Açores, a ilha da Madeira e o norte da África. A FEB foi uma força militar criada em agosto de 1943, ao todo 
calcula-se que pouco mais de 25 mil soldados fizeram parte dela. Ela atuou na frente italiana entre 1944 e 1945 
junto com o V Exército norte-americano.  Vários dos oficiais que atuaram na força brasileira receberam 
anteriormente um treinamento nos Estados Unidos. Informações disponíveis em 
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/OBrasilNaGuerra/FEB> Acesso em 15 dez. 
2014. 
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escritório do The New York Times no Rio de Janeiro continuou a enviar reportagens e artigos 

sobre a preparação e atuação das forças armadas brasileiras. Em fevereiro de 1943 o diário 

publicou uma avaliação enviada de lá sobre os seis primeiros meses do Brasil na guerra. Ela 

considerava que o país ia muito bem em todos os aspectos, incluindo o envio de matérias-

primas, o recrutamento militar e a defesa do litoral nordestino.  

O lobby de Frank Garcia em torno da atuação dos militares brasileiros no exterior 

podia contribuir de alguma forma no crescimento de uma opinião pública favorável a causa 

nos Estados Unidos, mas certamente mirava os altos círculos da política e forças armadas 

norte-americanas. Investigando as relações militares entre os dois países no terceiro quartel do 

século XX, Sonny Davis (1996, p. 38) nos esclarece que haviam opiniões divididas entre 

generais, diplomatas e burocratas estadunidenses quanto a participação das tropas brasileiras 

nos campos de batalha. Especialmente no Departamento de Estado e na Casa Branca, haviam 

apoiadores da causa, já no Departamento de Guerra se considerava que os soldados brasileiros 

poderiam dar uma contribuição irrelevante aos Aliados. Ainda segundo Davis, esse impasse 

só foi resolvido depois do encontro de Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas em Natal, quando 

ficou acertado que os Estados Unidos iam financiar parte dos custos brasileiros com material, 

treinamento e envio de tropas ao exterior.    

Até que o primeiro contingente fosse enviado para a cidade italiana de Nápoles - 

em julho de 1944 - o correspondente do Times no país continuou escrevendo sobre a 

preparação da FEB. Alguns meses depois do encontro entre os presidentes, saiu uma nova 

reportagem assinada por ele sobre os soldados brasileiros que iam combater na Europa. Nela o 

correspondente apresenta as declarações de um general brasileiro sobre o treinamento das 

tropas.  

 
O general Dutra disse que divisões estavam sendo formadas e treinadas e em breve, 
tendo equipamento completo, estariam prontas para enfrentar o inimigo em qualquer 
frente. "O Brasil está construindo uma forte força expedicionária", ele continuou. 
[...] Recentemente o general Dutra visitou o nordeste do Brasil inspecionando as 
tropas. Ele mencionou que a moral delas estava excelente, a sua formação boa e seu 
companheirismo com forças dos Estados Unidos era esplêndida. "O nordeste é um 
imenso acampamento armado", disse. (NYT, 01 ago. 1943, p. 19)150 

 
Neste, como em outros textos de Frank Garcia sobre o tema, o Nordeste tem sua 

importância nas ações ofensivas. Ele é apresentado como o recorte espacial no qual estão 

sendo preparados os soldados brasileiros que vão ao front europeu. É o lugar onde as forças 
                                                 
150 General Dutra said divisions were being formed and trained and soon would have complete equipment, ready 
to face the enemy on any front. "Brazil is building up a strong expeditionary force" he went on. [...] Recently 
General Dutra visited northeast Brazil, reviewing troops. He said their moral was excellent, their training good 
and their comradeship with United States forces there splendid. "The northeast is a vast armed camp" he said. 
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brasileiras estão recebendo um treinamento excelente em comunhão e amizade com as tropas 

norte-americanas. O Northeast é representado como o grande campo armado no território do 

maior aliado estadunidense no continente sul-americano, o Brasil. Ele seria o “vasto campo 

armado” onde em perfeita amizade atuavam militares brasileiros e norte-americanos. Essa era 

a visão amplamente difundida nas matérias da publicação, perspectivas divergentes da 

presença norte-americana na região só ganharam algum relevo através da sua negação. Por 

exemplo, poucos dias depois dessa reportagem assinada pelo correspondente foi publicada 

uma nota também enviada da capital federal. Ela tratava de uma declaração do ministro da 

aeronáutica do Brasil, Joachim Pedro Salgado Jr., sobre sua visita aos Estados Unidos e o 

esforço de guerra conjunto. Nas palavras do ministro citadas no texto: 

 

Os Estados Unidos deteram os sabotadores. A vigilância nas fábricas é tão intensa 
que mesmo generais não podem entrar sem permissão.  Lá existem quinta-colunistas 
como os daqui que espalharam o rumor que o Brasil havia vendido território aos 
Estados Unidos, quando ele permitiu aos Estados Unidos usar as bases no nordeste 
(NYT, 10 ago. 1943, p. 05)151   

 

Segundo Salgado Jr., assim como nos Estados Unidos, existiria no Brasil a 

ameaça da quinta-coluna. Só que enquanto lá essa ameaça oculta tentava sabotar as fábricas, 

aqui ela tenta envenenar as relações bilaterais com boatos. Ela seria a responsável por 

espalhar o rumor que o país havia vendido o território das bases no nordeste para os norte-

americanos. A negativa do que o jornalista considerou como boato são um ruído na página do 

Times de outra forma de se pensar a presença norte-americana e a região. Ao invés de uma 

convivência harmoniosa e produtiva com os militares brasileiros em busca da vitória sobre as 

forças do Eixo, a ideia de que essa ocupação visava tomar um pedaço importante do Brasil. 

Uma outra geografia imaginativa do nordeste em que o governo brasileiro é conivente com a 

presença estrangeira daninha e que inclusive havia vendido território para os Estados Unidos. 

O recorte espacial das relevantes bases militares estaria nas mãos de forasteiros que ansiavam 

tomá-lo dos brasileiros. Um ponto de vista oposto a tudo que o correspondente do jornal vinha 

escrevendo sobre as relações dos Estados Unidos com o Nordeste brasileiro.  

Apenas onze dias após a publicação da primeira nota o diário lançou uma nova 

matéria enviada do Rio de Janeiro sobre a questão. Ela enfatizava a declaração de uma outra 

autoridade brasileira de alto escalão, o almirante João Maria Neivas152, de que as instalações 

                                                 
151 “The United States has defeated saboteurs. The watchfulness in factories is so keen that even generals cannot 
enter without a pass. There are fifth columnists there like those here who spread the rumor that Brazil has sold 
territory to the United States when she permitted the United States to use air bases in the northeast". 
152 Então chefe das operações navais na costa nordeste. Alguns anos depois fez parte do ministério de governo do 
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militares no nordeste do país seriam devolvidas ao Brasil no final do conflito. Segundo o 

texto: 

 

Observadores aqui tentam ver na declaração como uma resposta a recente campanha 
contra os Estados Unidos que supostamente se originou em São Paulo. [...] As 
autoridades brasileiras acreditam que os distúrbios em São Paulo são uma tentativa 
inspirada no nazismo para prejudicar o comércio no pós-guerra entre o Brasil e os 
Estados Unidos. Eles dizem que simpatizantes do nazismo miram isolacionistas dos 
Estados Unidos para ajudar na sua causa e possibilitar um aumento da propaganda 
anti-Estados Unidos quando a derrota do Eixo se torna mais evidente. (NYT, 21 ago. 
1943, p. 45)153  

 

O comentário da declaração especifica de onde teriam surgido as declarações e 

que objetivos teriam os boatos da quinta-coluna sobre a presença estadunidense nas bases da 

costa nordeste154. Eles seriam frutos da ação de simpatizantes do nazismo situados em São 

Paulo que miravam expandir um sentimento contra os Estados Unidos e ao mesmo tempo 

atrapalhar as relações bilaterais com a ajuda dos isolacionistas norte-americanos. Esta análise 

digna de teoria da conspiração que contrasta com a fonte sóbria com a qual foi gravada na 

página do The New York Times, nos permite pensar em quem seriam essas pessoas que o 

jornal considera como quinta-colunistas. A historiografia dá conta de um intenso movimento 

pró-Eixo no país, dentro e fora do governo, que foi silenciado com o estreitamento de laços 

com os Aliados. Gerson Moura (2012, p. 99), por exemplo, assinala a desconfiança dos 

militares norte-americanos que muitos de seus pares brasileiros – de baixo e alto escalão - 

nutriam sentimentos pró-Eixo. No mesmo sentido, Frank McCann (1973, p. 77), rastreou o 

movimento de organizações políticas, culturais e militares alemãs ou a favor da Alemanha – 

incluindo os integralistas - desde a instalação do Estado Novo em 1937 até o ingresso do 

Brasil no conflito global. Já Pedro Tota (2000, p. 22) trata do germanismo como paradigma 

alternativo ao americanismo na sociedade brasileira das décadas de 1930 e 1940. Além disso - 

como vimos no primeiro capítulo - o país foi destino de grandes ondas migratórias de 

alemães, italianos e japoneses desde o final do século anterior. O que foi encarado como um 

problema para os burocratas do Estado Novo mesmo antes de iniciados os conflitos bélicos 

em escala global. Na conjuntura da guerra a percepção do Times em relação a quem era 
                                                                                                                                                         
presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) como ministro interino de guerra.  
153 “Observers here try to view that declaration as a reply to the recent campaign against the United States that 
reportedly originated in São Paulo [...] Brazilian officials believe the São Paulo disturbances were Nazi-inspired 
in a move to impair post-war trade between Brazil and the United States. They say Nazi sympathizers look to 
isolationists in the United States to help their cause and predict an increase in anti-United States propaganda as 
the defeat of the Axis becomes more apparent”. 
154 É relevante pontuar que não encontramos qualquer referência ao tema nos principais jornais de São Paulo e 
do Rio de Janeiro. O que nos leva a pensar que os observadores aos quais o correspondente se refere são 
informais.    
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ameaça subterrânea era larga. Assim como nas notas, reportagens e artigos da publicação 

anteriores a entrada do Brasil na guerra, a quinta-coluna é o inimigo oculto que ambiciona 

exclusivamente deter os planos e as boas ações norte-americanas. Sob este rótulo estavam 

abrigados todos aqueles que não estavam contentes com a aproximação do Brasil com os 

Estados Unidos, independentemente de sua simpatia pelo Eixo. Uma leitura conveniente 

também, é claro, aos dirigentes do Estado Novo e da administração Roosevelt que se 

esforçavam em publicitar boas relações bilaterais.  

Em termos bélicos, o Times publicou visões distintas da que região tinha antes da 

declaração de guerra do Brasil à Itália e à Alemanha.  Ao sabor das palavras escritas em Nova 

York e no Rio de Janeiro, o Nordeste brasileiro aparecia como um ponto perigoso para a 

defesa hemisférica, ameaçado pelos submarinos, bombardeiros, invasores, espiões e outras 

ameaças reais e hipotéticas que partiriam da costa africana. Como vimos, a partir do ingresso 

oficial do Brasil no conflito, essas imagens perdem espaço para uma visão ofensiva do 

Northeast, conectada especialmente as bases militares em Natal. Nesse sentido, a relativa 

curta distância entre a capital potiguar e Dakar passou a ser reinterpretada, cada uma das duas 

cidades era agora uma ameaça a outra postada do outro lado do Atlântico. Essa visão de 

enfrentamento entre a costa nordeste brasileira e a costa leste africana durou pouco, só até o 

avanço dos Aliados na África e a neutralização da capital senegalesa. A região que antes era 

um espaço ameaçado, passou a ser figurada como a ponta de lança para ação das forças 

aliadas na África e Europa, como a última parada no continente para os aviões norte-

americanos que atravessavam o Oceano Atlântico. O Nordeste brasileiro foi representado 

também como foco de atuação das forças armadas brasileiras. Especialmente nos textos de 

Frank Garcia, a região estava envolvida nas movimentações do governo brasileiro em torno 

do envio de tropas para combater fora do país. Diversas vezes suas matérias vincularam a 

ideia de que as bem sucedidas e treinadas forças defensivas na região ansiavam por ir ao front 

externo.  Nesse esforço de guerra conjunto, ótimas relações entre brasileiros e norte-

americanos estariam se desenvolvendo lá, as interpretações divergentes sobre a presença 

estadunidense eram negadas no jornal com declarações de autoridades brasileiras. 

Uma constatação pertinente é que essas representações de um Nordeste ofensivo - 

ao contrário das que delineavam uma região ameaçada - não possuíam uma dimensão 

cartográfica no jornal. Só existiram mapas com os pontos essenciais para a defesa do 

continente na costa nordeste brasileira e a distância de lá para os domínios franceses na África 

até o Brasil ingressar nas forças aliadas. A partir do momento em que o Brazilian northeast 

passou a estar oficialmente envolvido nos planos dos estrategistas militares dos Estados 
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Unidos, não há mais qualquer referência a quantas milhas separam Natal e Dakar ou alguma 

cartografia que envolva as cidades, portos e ilhas do Atlântico Sul. Isso nos permite pensar 

que as notícias sobre a região estavam agora sob um crivo mais intenso em relação as 

informações estratégicas que podiam ou não circular na imprensa estadunidense. O Nordeste 

do Brasil era agora ainda mais relevante para os estrategistas militares norte-americanos e 

também para o diário nova-iorquino. A região ocupava cada vez mais espaço na publicação 

em matérias não apenas sobre ações militares, mas também sobre crescimento econômico, 

obras de modernização e parcerias bilaterais para desenvolvimento técnico.     

 

3.2 Florescer o deserto  

 

Um retorno à edição do Times que comentavam a entrada oficial do Brasil na 

guerra – a de 24 de fevereiro de 1942 –, nos permite enveredar por outros tipos de 

representações do Nordeste brasileiro que não eram propriamente ligadas ao posicionamento 

estratégico da região em relação a África. Depois de apresentar a possibilidade do papel 

ofensivo para a parte do território que se projeta sobre o Atlântico, Anne McCormick trata de 

explicar para os leitores o que era este recorte dentro do Brasil. Conforme responsável pela 

coluna Abroad:    

 
A protuberância é um enorme dust bowl em que o regime Vargas construiu um 
imponente sistema de barragens, canais e estradas que servem a um duplo propósito. 
Não só fazer o deserto florescer, também garantir a estabilidade política da região 
acrescentando prosperidade para o povo. Elas formam uma série de obras de defesa 
e tornam possível que exércitos acampem lá e se movam facilmente para a costa. 
(NYT, 24 ago. 1942, p. 14)155 

 

Para explicar o que era a “protuberância” da costa brasileira, McCormick utiliza 

uma estratégia de aproximação de um elemento com os qual o leitor norte-americano estava 

mais acostumado, o dust bowl. Em tradução literal a expressão significa “vaso de pó”, é 

utilizada para se referir as tempestades de areia. Ela também serve para designar uma região 

que se desertificou em consequência da ação dessas tempestades somada à seca e a práticas 

agrícolas inadequadas. Analisando a fixação humana no Oeste norte-americano, Simon 

Schama (2009, p. 394) nos põe a par que as grandes tempestades de areia varreram os estados 

norte-americanos do Texas, Colorado, Kansas e Oklahoma entre as décadas de 1930 e 1940. 

                                                 
155 “The bulge is a huge dust bowl, in which the Vargas regime has built an imposing system of 

dams, canals and roads that serve a double purpose. The not only cause the desert to bloom and insure the 
political stability of the region by adding to the prosperity of the people. They form a series of defense works and 
make it possible for armies to camp there and move easily to the coast”. 
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Elas cobriram a terra de poeira e arrasaram as iniciativas agrícolas da região gerando um 

grande número de desabrigados e fazendeiros falidos. Ainda segundo o historiador britânico, 

até hoje se pode viajar pelo Oeste e ver os escombros de casas no que foi um dia a próspera 

terra do trigo. Assim quando a especialista em assuntos internacionais fala em um “enorme 

dust bowl”, ela está acionando uma imagem forte e sensível para um norte-americano de 

meados dos anos 1940, a de um lugar seco e estéril que repele os homens. Nesses termos, o 

recorte espacial no Brasil é demarcado pelos finos grãos de areia como um grande deserto. 

 O que tornaria a inóspita região possível de ser utilizada eram as ações 

governamentais, a edificação de um extenso sistema de coleta e distribuição da água, além de 

estradas. É pertinente notar que essa visão da jornalista, se aproxima da presente nas matérias 

que o correspondente do Times no Brasil enviava desde a instalação do Estado Novo em 

1937. Assim como Frank Garcia ao tratar ao Nordeste, ela aciona o trinômio seca-ação 

governamental-migração para tratar da região. No seu artigo, o “ombro” brasileiro sobre o 

Oceano Atlântico é um lugar desértico onde o governo Vargas promoveu importantes obras 

para que ele se tornasse próspero e útil. Só que ao invés de migrantes para trabalhar em São 

Paulo, ou na Amazônia, suas estradas levam soldados para garantir a defesa da costa. Ao 

elogiar o regime chefiado por Getúlio Vargas, Anne McCormick se aproxima das posições do 

correspondente Garcia tomava há alguns anos. Um posicionamento não gratuito da analista de 

temas externos, levando em conta que ela estava tratando do aliado que acabara de ingressar 

oficialmente na guerra ao lado dos Estados Unidos e possibilitaria um acesso mais fácil às 

linhas de combate na África e na Europa.  

Podemos aproximar a ideia de “fazer o deserto florescer” apresentada pela 

jornalista de um poderoso corpo de ideias profundamente arraigado na sociedade norte-

americana, o liberalismo. Os seus temas básicos – como racionalismo, individualismo e 

naturalismo – são recorrentes em diversas publicações como o NYT, um autodeclarado veículo 

de imprensa liberal e a Reader’s Digest, investigada por Mary Anne Junqueira156. Tratando 

dos aspectos da cultura política estadunidense presentes nas visões da América Latina dessa 

revista, Junqueira (2000, p. 232) chama atenção para uma das concepções centrais do 

liberalismo, a ideia do controle da natureza.  Essa é a noção de que o domínio da natureza por 

meio da ação racional é uma forma de realização do homem. As conclusões de McCormick 

sobre impacto das obras do Estado Novo no nordeste brasileiro também estão atreladas na 

visão liberal da transformação da natureza. A analista política correlaciona a ação humana 

                                                 
156 Para mais informações sobre as ideias liberais consultar Andre Vachet (1972).  



112 
 

 

sobre o espaço por meio de técnicas racionais – no caso, as grandes obras hidráulicas e viárias 

–, a prosperidade do povo e a estabilidade política.  

As ações do governo brasileiro na região eram também tema do correspondente 

do jornal instalado no Rio de Janeiro. Nos primeiros dias de 1943, saiu no Times uma matéria 

assinada por Frank Garcia em que se apresentava um balanço econômico do Brasil no ano 

anterior. O diagnóstico era que a economia do país ia muito bem, o grande volume de 

transações nos bancos seriam o indicador disso. O número de trabalhadores braçais e de 

colarinho branco havia crescido, bem como a balança comercial. Ainda segundo ele, os norte-

americanos tinham sua parcela de importância nesse bom desempenho já que os dois países 

tinham quatorze acordos comerciais entre si em vigor. Eles garantiam que os Estados Unidos 

comprassem diversas matérias-primas, incluindo café, castanha, óleos vegetais, diamantes, 

mica e cristais de quartzo. Já transporte das exportações brasileiras para a América do Norte 

estariam sendo garantidos por aviões que substituíam os navios afundados pelos alemães. Ele 

apresenta o que seria uma parceria muito bem sucedida, nela o principal aliado dos Estados 

Unidos na América do Sul cresce fornecendo matérias-primas para a indústria estadunidense. 

O jornalista também destaca a atuação do governo brasileiro para o crescimento do número de 

trabalhadores em sindicatos e dos cobertos pela malha da seguridade social. Bem como o 

investimento dele em um recorte espacial específico dentro do país.        

 
No ano passado, o governo ajudou os fazendeiros com empréstimos que somaram 
55.000.000 dólares. Na região seca do nordeste do Brasil, o governo construiu 600 
silos para salvar cereais do apodrecimento, como no passado também distribuiu 
sementes e 1.000.000 de enxadas (NYT, 4 jan. 1943, p. 21)157. 

 

Concomitante a visão ponto estratégico em relação ao front africano e o europeu, 

o correspondente apresenta a região como palco de ações em busca de crescimento do 

governo do Brasil. Assim como nas matérias antes do conflito global, ele posiciona o nordeste 

seco enquanto alvo de medidas do Estados Novo. Os empréstimos para os produtores 

agrícolas, a construção de silos e a distribuição de sementes e enxadas, formariam o conjunto 

de ações governamentais que possibilitariam que mesmo o árido northeast participasse do 

crescimento brasileiro. Retomando a expressão utilizada pela colunista do diário meses antes, 

podemos dizer que a perspectiva de Garcia é que essas medidas garantiriam o florescimento 

do deserto. Assim como no artigo de McCormick, a região é representada como o lugar da 

                                                 
157 “Last year the government helped farmers with loans totaling $55,000,000. In the northeastern Brazil drought 
region the government constructed 600 silos to save cereals from rotting as in the past also distributed the seeds 
and 1,000,000 hoes”. 
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falta de água que precisa do governo federal, e que é arrolada no texto justamente para 

apresentar as ações desse governo.  

Na avaliação do correspondente o Nordeste ia bem, como o país em geral, só que 

nem tudo eram flores no Brasil. Havia um gargalo na produção nacional que afetava 

diretamente os Estados Unidos e que preocupava as autoridades dos dois países.  

 
A oferta de anzol está esgotada e peixe é um item essencial da alimentação lá na 
região da borracha. O embaixador Caffery recentemente recebeu um telegrama de 
Sir Ingueiros [sic] em que se lê: "Precisamos de um milhão anzóis. Você pode nos 
fornecer? Sem anzois, não há peixe; sem peixe, não tem comida, e sem comida, não 
tem borracha" (NYT, 4 jan. 1943, p. 21) 158 

 
Os revisores do Times não entenderam o que significava seringueiros e deram a 

autoria da correspondência a um tal de senhor Ingueiros, mas isso não atrapalhou o sentido da 

mensagem. Passando por cima do governo brasileiro, os trabalhadores da extração de látex 

enviaram um telegrama ao então embaixador dos Estados Unidos no Brasil – Jefferson 

Caffery – informando de problemas de abastecimento. Ele deixava claro que a produção da 

borracha, essencial para a indústria de guerra norte-americana, estava em jogo por causa do 

fim dos estoques de anzóis na Amazônia159. Em tempos de guerra - com a imprensa sob olhar 

não apenas dos seus leitores habituais, mas também do atento corpo burocrático de ambos os 

países – a divulgação dessa informação em um dos principais jornais norte-americanos deve 

ter causado frisson.  

Já no domingo seguinte o diário abriu um espaço de duas colunas no seu editorial 

para um novo texto assinado por Frank Garcia sobre a extração de borracha em território 

brasileiro. Nele o correspondente considera que “a ‘Batalha da Borracha’ no Brasil está se 

desenvolvendo de acordo com o planejado, e os oficiais que direcionam as operações dizem 

que a vitória esta próxima. Eles esperam extrair da selva brasileira 50.000 toneladas de 

borracha este ano” (NYT, 10 jan. 1943, p. 7)160. Com esse mesmo entusiasmo ele relata que 

vinte mil toneladas de comida, medicamentos, roupas e equipamentos estão sendo enviados à 

Amazônia pelo governo brasileiro em parceria com uma agência governamental norte-

americana, a Corporação de Desenvolvimento da Borracha161. Uma forma de atenuar a 

                                                 
158 The fishhook supply is exhausted and fish is a prime item of food there in the rubber region. Ambassador 
Caffery recently received a telegram from Sir Ingueiros, reading: "We need 1,000,000 fishhooks. Can you 
provide? If no fishhooks, no fish; no fish, no eat, and no eat, no rubber". 
159 A borracha tinha diversos usos, entre eles, produzir partes moldáveis de tanques e navios de guerra e também 
fazer o capeamento de fios utilizados em residências, instalações militares e indústrias.   
160 “The ‘Battle of Rubber’ in Brazil is developing according to plan, and the officers directing operations report 
that victory is in sight. They hope to extract from the Brazilian jungle 50,000 tons of rubber this year”. 
161 Seth Garfield (2009, p. 34) nos informa que a Rubber Reserve Company foi criada em junho de 1940 pelo 
presidente Franklin Roosevelt com a missão de estocar borracha natural e ao mesmo tempo desenvolver 
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impressão de que o esforço de guerra em relação a extração do produto no norte do Brasil 

estava à mercê de problemas como a falta de anzol para pesca.  Entre as medidas para garantir 

a extração das 50 mil toneladas de borracha da Amazônia estavam sendo realizadas obras em 

outro recorte espacial do país.  

 
Dezenas de engenheiros estão empregados na região nordeste, e seu trabalho é duro 
e exige iniciativa e coragem. Eles devem desenvolver meios adequados para o 
transporte de 50 mil trabalhadores no coração do cinturão da borracha. Eles devem 
comandar barqueiros, aumentar a capacidade de carga das ferrovias e reparar 
transportes danificados. (NYT, 10 jan. 1943, p. 7)162 

 

Segundo o jornalista, para a plena extração da borracha era necessário coragem, 

iniciativa e trabalho duro no Brazilian Northeast. Outra vez o correspondente delineia retoma 

e reconfigura um tipo de representação que ele utilizava desde antes da guerra. Nela o 

governo federal atua para facilitar a migração objetivando suprimir a mão de obra em outros 

pontos estratégicos do país, no caso na Amazônia. Só que agora, essa visão está vinculada 

diretamente ao esforço de guerra. Se na Europa e África os soldados precisavam derrotar as 

forças do Eixo, no nordeste cabia ao engenheiros vencer os entraves para o fluxo de 

trabalhadores. O reparo e expansão do sistema de transportes na região seria um dos requisitos 

para que a “Batalha da Borracha” fosse vencida. Essas obras garantiriam que o exército de 50 

mil trabalhadores chegasse ao front da extração da borracha. Nesse sentido, construir estradas 

no Nordeste trilha mais um passo a caminho do triunfo sobre o Eixo. Frank McCann (1973, p. 

389), pontua que esses planos de envio de trabalhadores tiveram inicialmente grande apoio 

tanto do governo brasileiro quanto do norte-americano. No entanto, o envio não chegou nem 

perto das estimativas iniciais. O historiador cita a preocupação do embaixador Caffery com os 

números de trabalhadores transferidos para a Amazônia, até meados de abril daquele ano ele 

só contabilizava 264. 

Se o Nordeste era representado no diário como o espaço fornecedor de recursos 

humanos, a Amazônia era como o produtor de matéria-prima. Analisando as visões sobre este 

recorte espacial durante a Segunda Guerra, Seth Garfield (2009, p. 51) conclui que um dos 

filões principais delas está ligado a ideia de aproveitamento técnico163. Depois que em 

                                                                                                                                                         
indústrias de borracha sintética. Ainda segundo o historiador norte-americano, a exploração da borracha foi alvo 
de disputas internas dentro da burocracia do governo Roosevelt que chegavam a ecoar na imprensa. Não temos 
informações se a matéria assinada do correspondente no Brasil tem relação direta com esses embates.    
162 “Scores of engineers are employed in the northeast region, and their work is hard and calls for initiative and 
courage. They must devise suitable means to transport 50,000 workers into the heart of the rubber belt. They 
must commandeer rivercraft, increase the freight capacity of railways and repair damaged  transports”. 
163 Outro veio, segundo o historiador, foram os relatos de viagem que circulavam desde a passagem do espanhol 
Francisco de Orellana pelo Rio Amazonas ainda no século XVI.  
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fevereiro de 1942, os japoneses tomaram controle de colônias asiáticas que forneciam o 

material para os Estados Unidos, o mercado da borracha ficou restrito. Ele sublinha que nessa 

conjuntura uma miríade de cientistas, burocratas, médicos, agrônomos estadunidenses 

produziram uma grande variedade de estudos sobre como garantir uma extração maior e mais 

rentável da borracha na região. Pedro Tota (2000, p. 82) nos põe a par que dos vinte técnicos 

norte-americanos enviados ao Brasil pelo serviço de assessoria técnica em agricultura 

dezessete eram especializados em borracha164. As pesquisas que esse extenso conjunto de 

especialistas formularam visava garantir a superação de um entrave na Amazônia para o 

esforço de guerra norte-americano por meio do conhecimento científico. Analisando as 

edições do The New York Times nesse mesmo período constatamos que também se 

desenvolveu uma perspectiva técnica em relação a resolver problemas do Nordeste brasileiro. 

Em diversas matérias de Frank Garcia, ambos os recortes são interligados pela ação atribuída 

ao Brasil e aos Estados Unidos. Os dois estariam juntos contornando mais um obstáculo - 

dessa vez não em front bélico e sim técnico - para alcançar à vitória.  

Entre os desafios que os dois países aliados estavam enfrentando no Nordeste 

brasileiro estava o da produção de alimentos, informava uma matéria enviada do escritório na 

capital federal de setembro de 1943. Ela apresentava o que havia sido tratado recentemente 

em uma coletiva de imprensa com um dos ministros brasileiros. Nas palavras do 

correspondente: 

 

Apolonio Salles, o ministro da Agricultura, disse a um grupo de jornalistas que a 
vasta zona situada entre o Estado da Bahia e no Território do Acre estava sob estudo 
conjunto do Brasil e dos Estados Unidos, tendo em vista determinar as 
possibilidades agrícolas da área. A área, maior que a maioria dos países europeus, é 
conhecida como o "Nordeste dormente". (NYT, 05 set. 1943, p. 18)165  

 

                                                 
164 Ele se chamava Agricultural and mineral technical advisory service. Os técnicos foram enviados ao país 
depois da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, em dezembro de 1941.   
165 Apolonio Salles, Minister of Agriculture, told a group of newspaper men that the vast zone lying between the 
State of Bahia and the Acre Territory was under joint Brazilian and United States study with the view of 
determining that area's farming possibilities. The area, larger than most European countries, has been know as 
the ‘dormant Northeast". 
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Figura 9. Divisão regional do Brasil em vigor em 1943166 

 

A partir da reunião com o ministro Apolônio Salles com os jornalistas, ele 

informa os leitores que os Estados Unidos e o Brasil estavam juntos realizando pesquisas para 

melhorar a produção agrícola no Nordeste. Essa foi a única vez que encontramos uma 

delimitação precisa do recorte espacial nas edições do Times ao longo do recorte temporal da 

pesquisa. É interessante que o jornalista norte-americano fala em uma área, não em uma 

região. De acordo com a divisão em vigor (Figura 9), estabelecida pelo presidente Getúlio 

Vargas por decreto em janeiro do ano anterior - o estado da Bahia se localizava na região 

Leste e o Território do Acre na região Norte. O Nordeste nessa organização oficial do 

território era composto pelos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e 

Alagoas. Assim, quando o correspondente fala em uma área chamada Nordeste está se 

referindo a uma organização espacial que não é a das divisões regionais estabelecidas pelo 

Estado. 

 O que caracterizaria este recorte específico dentro do Brasil seria sua 

“dormência”, esse é um Northeast imóvel, um espaço estagnado. Esse tipo de representação 

se aproxima de diversas visões da América Latina que circulavam – e de certo modo ainda 

                                                 
166 Produto cartográfico obtido entre os cartogramas da evolução político-administrativas das divisões regionais 
do Brasil disponibilizados no website do IBGE. Disponível em <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/car 
togramas/ evolucao.html> Acesso 24 dez. 2014 
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circulam – entre estadunidenses. Investigado as relações entre norte e latino-americanos, 

Fredrick Pike (1993, p. XVIII) identificou entre os mitos e estereótipos perpetuados entre os 

estadunidenses sobre a América Latina o de que ela é estática. O continente estaria confinado 

em espelho ao avesso de como eles imaginariam os Estados Unidos, próspero material e 

moralmente e em constante progresso. O Nordeste que dorme é um exemplo dessa imagem de 

uma América Latina de natureza imóvel. Analisando a forma como o interior continente era 

então apresentado na revista Seleções, Mary Junqueira (2000, p. 232) identificou a perspectiva 

de um lugar que não progride. A historiadora pontua que a solução proposta pela revista para 

isso era replicar o modelo norte-americano, encarado como o ápice do avanço. Segundo a 

matéria de Frank Garcia, era esse também o diagnóstico do ministro da agricultura brasileiro 

para que o Nordeste acordasse.   

 
O programa patrocinado pelo governo de estabelecimento de cooperativas continua 
aumentando de tamanho, acrescentou. Por meio da agricultura cooperativa, disse o 
ministro da agricultura, novos métodos de cultivo foram suplantando os métodos 
mais antigos e menos eficientes utilizados pelas gerações passadas. Por exemplo, ele 
apontou que os agricultores estavam agora mais interessados em comprar máquinas 
agrícolas, praticamente desconhecidas no passado. [...] Ele expressou-se como 
especialmente grato aos Estados Unidos pelo envio de numerosos especialistas 
agrícolas e agrônomos para ensinar aos brasileiros os métodos mais eficientes e 
econômicos de cultivo. (NYT, 05 set. 1943, p. 18)167 

  

A iniciativa apresentada pelo ministro de Getúlio Vargas era a de modernização 

da agricultura no Nordeste a partir de métodos e máquinas obtidas com os especialistas norte-

americanos. A parceria com os Estados Unidos era um caminho para tirar o recorte espacial 

em questão do atraso por meio do contato com formas de cultivo mais rentáveis e eficazes. As 

cooperativas eram um modelo para o Northeast aderir ao progresso, deixar o passado para trás 

e partir em direção ao novo. A agricultura era uma das prioridades entre as políticas para o 

Brasil do Office – a agência estatal comandada por Nelson Rockfeller – é a análise de Pedro 

Tota (2014, p. 123). O intercâmbio de técnicos, professores e estudantes era uma das 

iniciativas para fortalecer com rigor científico a produtividade brasileira. Ainda conforme o 

historiador brasileiro, a ideia de pano de fundo era que o país podia repetir com essa ajuda o 

impulso modernizante que os Estados Unidos haviam conseguido no começo do século XX. 

                                                 
167 “The Government-sponsored program of establishing cooperatives is still growing, he added. By means of 
cooperative farming, the Minister of Agriculture said, new methods of farming were supplanting the older, less 
efficient methods used for generations past. For instance, he pointed out that farmers were now more interested 
in purchasing farming machinery, almost unheard of in the past. [...] He expressed himself as especially grateful 
to the United States for sending numerous agricultural experts and agronomists to teach Brazilians the most 
efficient and economical methods of farming”. 
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 O envio de técnicos em produção agrícola estava inserido como uma das 

atividades da chamada Missão Cooke, que visitou o país em 1942. O nome faz referência a 

Morris Llewellyn Cooke, o engenheiro nomeado por Franklin Roosevelt para chefiar a 

missão168. Em seu relatório final – depois publicado como livro em português – Cooke (1949, 

p. 15) apresenta os objetivos da missão técnica, eles eram os de realizar estudos e traçar 

planos para que o país avançasse em campos diversos como educação, transportes, indústria e 

agricultura. A avaliação da missão de McCann (1973, p. 383) é que ela partia do pressuposto 

que o compartilhamento do conhecimento técnico norte-americano tornaria o Brasil rico e 

próspero. Além disso, o pesquisador considera que os burocratas de Washington ansiavam 

pelos fins propagandísticos da missão. Matérias como essa de Frank Garcia – que dava relevo 

ao envio de técnicos ao país em um jornal de grande circulação – deviam cair como uma luva 

para esse tipo de interesse do governo dos Estados Unidos, e também do Brasil. Nelas os 

planos e ações técnicas que buscavam acordar o Nordeste brasileiro para o progresso 

apareciam como o enlace de uma parceria muito bem sucedida.      

As contribuições de Frank Garcia no The New York Times sobre o Nordeste desde 

a instauração do Estado Novo já se focavam em apresentar ao público norte-americano uma 

visão positiva das ações do governo brasileiro. Com o advento da guerra, esse papel se 

intensificou nas matérias sobre a construção de defesas militares na costa. Depois do ingresso 

do Brasil no conflito e a formalização da aliança com os Estados Unidos, ele assumiu a 

posição de uma espécie de representante bilateral dentro do Times. Os seus textos pautavam 

uma amizade entre os dois países que resultava em um importante esforço de guerra conjunto. 

No Northeast de Garcia as ações governos norte-americano e brasileiro estavam plenamente 

integrados, seja na condução de estratégias militares defensivas e ofensivas sobre o Oceano 

Atlântico ou na formulação e execução de soluções técnicas para alavancar os transportes e a 

agricultura. Quando um ponto que pudesse soar negativo aparecia – como no caso dos anzóis 

– ele estava inserido em uma larga evocação dos benefícios dos acordos bilaterais e depois um 

novo texto afirmando o empenho de ambos na superação da questão. 

 Em larga medida, as reportagens e artigos publicados no jornal nova-iorquino que 

referenciavam o Nordeste brasileiro ou eram escritas pelo correspondente ou seguiam a 

mesma linha de raciocínio. O que não significa dizer que não existiram matérias no NYT que 

lançaram outros pontos de vista sobre a região e a relação Estados Unidos-Brasil. Entre esses 

                                                 
168 Antes de assumir a função, ele havia encabeçado outros grandes projetos de Roosevelt, como o programa de 
eletrificação rural do interior dos Estados Unidos. Conforme seu relatório final, a missão era composta por uma 
equipe de onze profissionais entre engenheiros, economistas, agrônomos e administradores estadunidenses. Essa 
eram acompanhados por onze técnicos brasileiros nas mesmas áreas. 
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textos está o de um jornalista enviado especialmente para fazer uma turnê pela América do 

Sul e escrever suas impressões sobre o continente. A direção do The New York Times 

incumbiu de tal tarefa Foster Hailey, um dos seus correspondentes que atuava originalmente 

cobrindo a guerra no Oceano Pacífico169. Essas viagens renderam uma série de reportagens 

especiais publicadas ao longo de julho de 1944, a sobre o Brasil foi a segunda delas. Seu 

relato inicia com seu trajeto, um voo operado pela Pan American Airways saindo do aeroporto 

Santos Dumont em direção nordeste passando pela cidade de Barreiras, no interior da Bahia, 

até a última parada em Belém. Basicamente ele acompanhou a rota da excursão pelo 

continente inaugurada anos antes sobre a qual tratamos no capítulo anterior (ver Figura 5). 

As impressões de viagem de Hailey não podiam ser mais discrepantes do que 

Frank Garcia escrevia desde a década anterior. Ele considerou a situação política do Brasil 

como um Estado corporativo controlado por Getúlio Vargas que não chegava a ser totalitário. 

Nele haveriam críticas ao governo nas ruas opiniões, só que elas não chegavam aos jornais 

por causa da censura. O jornalista sublinhou também as disparidades, segundo ele o “Brasil é 

uma terra de grandes riquezas e extrema pobreza, de cidades modernas espetaculares e pobres 

e pequenas aldeias enlameadas onde a vida está em um nível quase animal” (NYT, 13 jul. 

1944, p. 09)170. É uma visão em contraste, a pobreza do povo destoa da abundância da terra, a 

modernidade do Rio de Janeiro das paupérrimas vilas espalhadas ao longo do país, como 

Barreiras. Essa percepção estava afinada com as modificações, investigadas por Ricardo 

Salvatore (2006, p. 160), na forma como a América do Sul aparecia nos discursos norte-

americanos na primeira metade do século XX. O historiador argentino identificou que 

especialmente a partir dos anos 1920 começou a se consolidar uma visão do continente não 

apenas como lugar do primitivismo e da mistura racial nociva, mas que também dava relevo a 

aspectos de modernidade. Os grandes centros urbanos - como Buenos Aires e o Rio de Janeiro 

- passaram a surpreender os observadores estadunidenses pela sua sofisticação, trânsito e 

hábitos de consumo. Já fora dessas ilhas de modernidade, se formulou a imagem 

simetricamente oposta de pobreza e opressão. Nesse sentido, na reportagem de Foster Hailey 

a capital federal é uma vitrine da modernidade. Já aos lugares que ele alcançou voando nos 

quadrimotores da Pan American Airways em direção nordeste, cabia o padrão de vida 

baixíssimo.   

                                                 
169 Era um jornalista veterano que havia passado os últimos três anos viajando com a marinha norte-americana 
pelo Oceano Pacífico e enviando matérias de portos diversos. Gay Talese (2000, p. 219) afirma que ele foi 
correspondente do jornal na Argentina no pós-guerra. Hailey trabalhou para o diário de 1938 até seu falecimento 
em agosto de 1966.   
170 “Brazil is a land of great riches and extreme poverty, of spectacular modern cities and mean little mud 
villages where life is on almost an animal level”. 
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O enviado especial também tratou dos recentes empreendimentos que envolviam a 

ação conjunta do governo brasileiro e do norte-americano. Para o jornalista: 

 
Tem havido erros, desperdício e esforço duplicado. Um tremendo problema 
confrontaram os norte-americanos quando eles começaram a se mover para o Brasil 
há três anos. As tropas que foram enviados para a "protuberância”, tinham que ser 
alimentadas por uma terra que nem sequer consegue levantar o suficiente para 
alimentar seu próprio povo. Os trabalhadores que não sabiam ler nem escrever 
tiveram que ser treinados para montar ferrovias, operar máquinas e ajudar no 
trabalho de construção. (NYT, 13 jul. 1944, p. 09)171 

 

Tratando do que considerava como erros nas ações no Brasil, o correspondente 

sublinhou a falta de planejamento em relação ao envio de contingente para o ombro em 

direção a África. Sua visão de um recorte espacial de pouca comida condiz com sua visão de 

um mundo de pobreza ao redor da ilha e modernidade que seria o Rio de Janeiro. O 

analfabetismo dos trabalhadores complementa esse cenário que passa muito longe do 

Brazilian northeast de Frank Garcia. Nada mais distante do espaço onde os laços de amizade 

entre o Brasil e os Estados Unidos eram convertidos em soluções técnicas que garantiam uma 

maior e mais rentável da produção agrícola do que essa terra que mal consegue alimentar sua 

população, quanto mais os soldados estadunidenses.  

Essa foi a única matéria que identificamos no jornal que de alguma forma 

tangencia os problemas que ocorreram a partir da presença norte-americana na região. Flávia 

Pedreira (2005, p. 161) tratou de diversos deles em sua pesquisa sobre o cotidiano de guerra 

em Natal. Entre eles a crise de abastecimento provocada pelo afluxo de estrangeiros, somada 

à seca e o intenso êxodo urbano provocado por ela. A falta de comida a qual se refere o 

correspondente do NYT, estava relacionada certamente com o racionamento de alimentas 

enfrentado pela população. Ainda conforme a historiadora, a comida dos soldados norte-

americanos estava fora do fracionamento, ela vinha em navios ou aviões e de fazendas nos 

arredores da capital potiguar destinadas exclusivamente a alimentar esse contingente. Ela 

identificou também outras dificuldades como a alta generaliza de preços no setor imobiliário, 

falta de gasolina e a superlotação dos bondes. A historiadora chegou a essas questões e outras 

– como a vivência da cidade no carnaval e a convivência entre estadunidenses e brasileiros – a 

partir da história oral. Como Pedreira constatou (2005, p. 114), elas não receberam atenção da 

grande imprensa escrita e radiofônica, um dos motivos eram os mecanismos de controle sobre 

                                                 
171 “There have been mistakes and waste and duplication effort. It was a tremendous problem that faced the 
Americans when they began moving in on Brazil three years ago. The troops who were sent into "the bulge" that 
do be fed by a land that did not even raise enough to feed its own people. Workers who could neither read nor 
write had to be trained to run railroads, operate machinery and help on construction work”. 
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os jornais brasileiros no período da guerra. Como vimos, também existia pressão política 

sobre os veículos de imprensa fora das fronteiras nacionais e o The New York Times ao 

noticiar sobre o Brasil estava sob o olhar dos burocratas tanto brasileiros quanto 

estadunidenses.  

O fato é que os problemas da ocupação no Nordeste não tiveram grande 

repercussão no diário nova-iorquino. Mesmo a reportagem de Hailey, ácida com o principal 

aliado norte-americano no continente, no seu fim, reafirmava a importância das bases na costa 

nordeste e elogiava a prontidão com que Vargas colocou à disposição o exército, marinha e 

força aérea do Brasil para atuar no conflito global. Assim como o título que foi dado pelo 

Times a matéria suaviza o conteúdo crítico, ele limita a afirmar que os “A ajuda dos EUA ao 

Brasil impulsionam seu avanço”172. Uma frase que caberia muito bem para apontar o sentido 

geral das matérias sobre ajuda técnica e crescimento econômico que referenciavam ações no 

Nordeste brasileiro depois do ingresso do país na guerra. Essas reportagens, notícias e artigos 

sobre o florescimento do deserto publicadas no Times estavam afinadas com os interesses do 

governo dos Estados Unidos.   

No final de seu capítulo sobre o investimento norte-americano em programas de 

saúde, missões técnicas e obras de infraestrutura no Brasil durante a guerra, Frank McCann 

(1973, p. 400) avaliou que eles em geral falharam em conseguir melhorar o padrão de vida 

brasileiro mas foram extremamente eficazes como propaganda norte-americana. Para ele, a 

imprensa teve um papel fundamental nesse sucesso ao dar relevo às diversas iniciativas com 

visões entusiasmada dos possíveis resultados de cada uma delas. O historiador aponta que 

essa grande disposição dos jornais em relação a essas iniciativas tinha elos estreitos com a 

atuação de agências governamentais, como o Office comandado por Nelson Rockfeller. 

Seguindo essa direção, as matérias do The New York Times sobre o esforço de guerra no país 

apontavam que a vitória sobre o Eixo significaria para além do enfrentamento militar também 

uma batalha técnica no “ombro” brasileiro que se projeta sobre o Atlântico. E os jornalistas do 

Times foram hábeis em sublinhar qual seria o esforço brasileiro nessa frente interna, as suas 

obras, projetos, empréstimos e investimentos. Nos seus textos cabia aos Estados Unidos 

também destaque, eles consideravam a sua atuação junto aos brasileiros como um ponto 

importante para impulsionar o crescimento econômico. Um exemplo dela era envio de 

especialistas em agricultura que estariam contribuindo para que o “Nordeste dormente” do 

Brasil avançasse. Por meio do seu conhecimento técnico eles estariam ensinando os 

                                                 
172 “U.S. aid to Brazil spurs her advance”.  
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produtores brasileiros a aproveitar melhor a terra – incluindo a utilização de maquinário – 

para que a produção agrícola da região crescesse.  

A maior parte das reportagens, artigos e notícias louvava o governo brasileiro e o 

norte-americano para suas ações para florescer o deserto que seria o Nordeste brasileiro, 

textos como o de Foster Hailey – impresso em meados de 1944 – se constituíam até então 

como exceções. No entanto, ele é um indicativo que as relações bilaterais estavam em um 

processo de transformação junto com a consolidação do cenário em que era uma questão de 

tempo para que os Aliados fossem os vencedores do conflito global. Conforme Clyde Smith 

Junior (1993, p. 147), o fluxo de aviões em Parnamirim Field – a principal base norte-

americana no Nordeste – havia alcançado seu apogeu na primeira metade de 1944, a partir daí 

diminuiu até ela retomar ao controle brasileiro em 1946. Assim como o fluxo de aviões, as 

relações entre o Brasil e os Estados Unidos estavam começando a declinar naquele momento. 

A historiografia considera que em um horizonte cada vez mais próximo se 

delineava um mundo em que o Brasil e suas bases na costa nordeste não eram mais tão 

relevantes para os burocratas da Casa Branca e do Departamento de Estado e no qual a 

sobrevivência do Estado Novo estava ameaçada. Ainda com a guerra em curso, em setembro 

de 1944, o embaixador norte-americano Jefferson Caffery foi chamado de volta para 

Washington. Ele foi substituído por Adolf Berle Jr, e segundo Frank McCann (1973, p. 341), 

era um dos homens de negócios do governo mais em sintonia com a nova agenda norte-

americana para o Brasil do que Caferry. Ela explicitava o interesse de garantir o mercado 

brasileiro para os produtos estadunidenses em tempos de paz, bem como perpetuar preços 

baixos para as matérias-primas brasileiras. Avaliando a situação política do Brasil nos últimos 

dias da guerra, Gerson Moura (2012, p. 170) vai no mesmo sentido que McCann ao destacar 

que os objetivos estratégicos dos Estados Unidos em relação ao seu maior aliado na América 

do Sul haviam mudado. O pesquisador brasileiro grifou também o fortalecimento das vozes 

em torno da democratização dentro do país que teve suas fileiras engrossadas por novos 

grupos como os militares.  Para ele, a reação do Estado Novo a esse movimento contribuiu 

para o desgaste das relações bilaterais. Ela incluiu o fechamento da Sociedade Amigos da 

América e o aprofundamento do desgaste político que levou à renúncia do ministro das 

relações exteriores, Oswaldo Aranha173. Ele foi uma figura-chave para a sedimentação da 

aliança entre os países durante o conflito e era nome mais forte pró-Estados Unidos do 

                                                 
173 Além de Moura, McCann (1973, p. 335) também trata da questão, bem como o texto sobre a queda do Estado 
Novo no dossiê do CPDOC sobre a chamada Era Vargas. Disponível em < 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/QuedaDeVargas> Acesso em 17 jan. 2015.       
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governo brasileiro.  Se tratava de um grupo que apoiava a causa dos Aliados na guerra, só que 

seu programa também incluía pontos sensíveis ao governo brasileiro incluindo anistia para 

presos políticos, legislação protetora das liberdades individuais e coletivas e avanço da 

democracia. Em agosto de 1944, Coriolano de Góes - o chefe de polícia do Rio de Janeiro 

recém nomeado por Vargas – fechou a sociedade da qual Oswaldo Aranha era o vice-

presidente. Esse evento foi a gota d’água que faltava para que a já abalada participação de 

Aranha no governo deixasse de existir, o ministro entregou o cargo.   

A agenda da sociedade fechada estava em consonância com a nova orientação da 

política externa norte-americana para a América Latina investigada por Lars Schoultz (2000, 

p. 353). O cientista político considera que com a aproximação do fim da Segunda Guerra, 

quando os Estados Unidos estavam no ápice do seu poder, seus estrategistas políticos 

passaram a desencorajar as ditaduras e falar abertamente em democracia no continente latino-

americano. Ainda conforme Schoultz, essa mudança significativa nas formulações dos 

funcionários do Departamento de Estado, afetou as relações com diversos países, incluindo 

exemplos na América do Sul como a Bolívia e a Argentina174. No caso brasileiro, ele lembra 

da troca de embaixador e mal-estar causado pelo discurso do recém-empossado Adolf Berle 

que agradecia o apoio de Getúlio Vargas na guerra, mas afirmava que os norte-americanos 

ficariam felizes com o fim de sua ditadura velada – a mesma avaliação do governo brasileiro 

do artigo de Foster Hailey publicado no Times meses antes. Gerson Moura (2012, p. 172) 

equaciona esse posicionamento em relação os desdobramentos da política brasileira. Com a 

pressão interna e externa, o fim da censura e o início da abertura democrática foi 

encaminhado no início de 1945175. Numa visão ampla da complexa situação política de então, 

Moura sublinha o embate de dois grupos majoritários que se formaram, um governista 

centrado em Getúlio Vargas e na reforma social e outro liberal-democrático que se opunha ao 

Estado Novo. A fala do embaixador norte-americano veio em um momento em que Vargas 

flertava com o queremismo, o movimento de massa pela continuidade do político gaúcho à 

frente das decisões políticas do Brasil176. Já no campo das relações militares, Sonny Davis 

(1996, p. 43) que sob o manto de uma aparente bem construída continuidade de parcerias para 

o pós-guerra, haviam disputas entre grupos de Washington em relação a estratégia norte-

americana para o continente no pós-guerra entre uma perspectiva multilateral e outra bilateral 

                                                 
174 Ele analisa a repercussão da nova orientação em relação a golpes de estado nesses e em outros países da 
América Latina, incluindo a República Dominicana e Cuba.   
175 Para aprofundamento nessas e outras medidas de abertura – como a libertação de presos políticos, incluindo o 
comunista Luís Carlos Prestes -  no fim do Estado Novo, ver Skidmore (1975) e Carone (1975).   
176 Os já citados Skidmore (1975) e Carone (1975) tratam do queremismo, para uma historiografia mais 
atualizada sobre o tema ver Jorge Ferreira (2003).  
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que afetava diretamente o Brasil. Além disso, haviam outras discussões acaloradas entre os 

corpos diplomáticos dos dois países, como sobre o acento permanente do Brasil no Conselho 

de Segurança da recém-criada Organização das Nações Unidas177.    

Nesse turbilhão de mudanças e farpas na passagem para o pós-Guerra houve ainda 

outros aspectos relevantes sublinhados por Pedro Tota (2000, p. 190). Entre eles está a 

deposição de Vargas em outubro de 1945 pelo Alto Comando do Exército e a morte de 

Franklin Roosevelt e a ascensão do seu vice Harry S. Truman alguns meses antes. Ele 

considera que o falecimento do presidente norte-americano dinamizou uma série de mudanças 

que já estavam em curso, uma guinada que deixava de lado a política de Boa Vizinhança para 

ingressar na Guerra Fria. Cristina Pecequilo (2003, p. 217) vai no mesmo sentido em uma 

abordagem global da política externa norte-americana. Ela explicitou uma mudança de 

direcionamento no fim da guerra quando os Estados Unidos tomavam contato com um novo 

cenário internacional. Parecia ao governo – e também aos veículos de imprensa norte-

americanos – que o novo inimigo, a União Soviética, focava agora suas ações nos continentes 

europeu e asiático e era necessário deslocar para lá todos os esforços da política externa.  

Nessa nova conjuntura não havia lugar para o Nordeste brasileiro nem nos planos 

dos burocratas da Casa Branca e do Departamento de Estado, nem nas páginas do The New 

York Times. Sua cobertura extensa e custosa da guerra, pontuou Gay Talese (2000, p. 218) 

havia lhe consolidado como o principal diário norte-americano. Ele passou a dar destaque a 

novos temas externos que ganharam proeminência como os últimos dias do conflito no 

Pacífico que só terminou depois das bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki e 

a reconstrução da Europa. Nessa conjuntura as referências ao Nordeste do Brasil se tornaram 

cada vez mais esparsas178, assim como a cobertura de Frank Garcia para o Times, agora ele 

estava se dedicando também ao jornal que fundou no Rio de Janeiro, o Brazil Herald179. Com 

a aproximação do fim da guerra o Nordeste voltou para as sombras que o encobriam antes da 

contratação de Garcia ainda em 1932. A região só viria a impactar novamente a opinião 

pública, jornalistas e burocratas norte-americanos pelo menos quinze anos depois do fim da 

                                                 
177 A ONU foi fundada em outubro 1945 em substituição da antiga Liga das Nações. O Conselho de Segurança, 
um dos seus principais órgãos, é formado por 15 membros – 5 permanentes e 10 rotativos – que a partir de 
votações fazem recomendações e mediam conflitos entre os países. O Brasil não conseguiu vaga entre os 
permanentes, que são os únicos que possuem poder de veto. Os cinco faziam parte da coalização dos Aliados e 
são os mesmos desde o seu funcionamento a partir de 1946: Estados Unidos, Reino Unidos, França, China e 
Rússia, que substituiu a União Soviética depois do seu fim em 1991.   
178 Em 1945 houve mais duas matérias que citaram de passagem a região. Uma sobre a declaração de guerra 
brasileira ao Japão e outra em relação a literatura brasileira que citava os cantadores do nordeste.   
179 O jornal em inglês sobre o qual tratamos no primeiro capítulo. Ele passou a ser circular na capital federal 
depois da liberação para publicações em língua estrangeira nos últimos dias do Estado Novo. O correspondente 
escreveu nele até sua morte em 1958.  
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Segunda Guerra Mundial com a série de reportagens de Tad Szulc em outubro de 1960. Um 

tema para uma nova história em um outro contexto, a virada nas relações Estados Unidos-

América Latina dentro da Guerra Fria no governo do democrata John F. Kenney iniciado 

1961180.   

 

 

  

                                                 
180 Apesar das diversas referências na historiografia das relações interamericanas – por exemplo, em Joseph A. 
Page (1972, p. 28), Henrique Alonso Pereira (2005, p. 287) e Cecília Azevedo (2007, p. 169) – ainda não há um 
trabalho que se dedique a analisá-las mais profundamente. Neste momento o autor inicia sua pesquisa de 
doutorado em História na Universidade Federal Fluminense sobre a produção do correspondente que as 
escreveu, Tad Szulc, e as visões do Brasil no The New York Times no pós-guerra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As capas dos jornais expostas nos varais das bancas e também nas mãos e 

tabuletas dos gazeteiros naquela manhã de quinta-feira anunciavam o resultado da eleição 

presidencial dos Estados Unidos aos que passavam pela Avenida Rio Branco181. Um 

caminhante habitual que retardasse seus passos para lê-las saberia que o democrata Harry S. 

Truman havia vencido o pleito. Sendo assim, ele iria continuar na Casa Branca já que ele já 

estava no cargo desde a morte de Franklin Roosevelt três anos antes. Os que apenas leram as 

manchetes e seguiram seu caminho em direção à Cinelândia ou, no sentido contrário, à 

Avenida Presidente Vargas, não se informaram de outra notícia relevante para as relações 

Brasil-Estados Unidos que estava entre as páginas internas daqueles matutinos. Quem teve a 

oportunidade de folheá-las tomou conhecimento de uma cerimônia, realizada no dia anterior, 

na qual estava presente o correspondente do The New York Times no Brasil. Desde que 

assumiu esse posto em 1932, Frank M. Garcia compareceu a inúmeros eventos oficias como 

representante de um dos mais importantes jornais do globo. Só que essa solenidade era 

diferente de todas as outras, o personagem principal dela era o próprio Garcia. Na noite 

anterior ele recebeu a insígnia da Ordem do Cruzeiro do Sul das mãos do ministro 

Hildebrando Accyoli, representante do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Segundo os 

textos das publicações, a honraria concedida pelo governo do ex-ministro da guerra de 

Getúlio Vargas foi justificada pela amizade de Frank Garcia com o Brasil e por ele ser um 

servidor devotado na garantia da amizade com o povo norte-americano.  

No rol dos serviços prestados pelo correspondente à causa das boas relações com 

os Estados Unidos certamente deviam constar suas matérias afinadas com os interesses do 

governo brasileiro, especialmente a partir da instalação do Estado Novo em 1937. Entre os 

temas tratados por Frank Garcia ao longo de mais de quinze anos trabalhando no NYT estava 

o Nordeste do Brasil: ele foi um dos principais responsáveis para que a região fosse 

reiteradamente assunto do diário nova-iorquino. Garcia foi o jornalista da publicação que mais 

vezes referenciou o Nordeste, mas o recorte espacial também esteve presente nas matérias de 

profissionais responsáveis por seções variadas: resenha de livros, editorial, turismo, assuntos 

exteriores, etc. Ao longo do recorte entre as décadas de 1930 e 1940, a geografia imaginativa 

da região formulada nas páginas do Times sofreu metamorfoses profundas. Ela transitou da 

visão de um lugar demarcado pela seca até a de um ponto chave para a vitória dos Aliados na 

                                                 
181 É o caso, por exemplo, das edições do Diário de Notícias, Gazeta de Notícias e o Correio da Manhã em 5 de 
novembro de 1948.  
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Segunda Guerra Mundial, passando por uma quantidade considerável de matizes. Um fator 

central para essas mudanças foram transformações nas conjunturas políticas dos Estados 

Unidos e do Brasil.    

A primeira referência ao Nordeste do Brasil no NYT data de 1933. Naquele 

momento se desenvolvia uma alteração significativa no próprio jornal, bem como na política 

estadunidense. Após uma série de mudanças institucionais no início dos anos 1930, o veículo 

de imprensa realizava uma expansão da sua cobertura internacional, um dos novos países com 

correspondente exclusivo era o Brasil. A escolha pela maior nação da América do Sul não era 

ao acaso: naquele momento se iniciava uma reorientação estratégica na política externa 

estadunidense para os territórios abaixo da fronteira do Texas. Apesar de ter raízes no governo 

de Hebert Hoover — iniciado em 1928 —, a chamada Política de Boa Vizinhança é 

identificada com as estratégias e ações implementadas nos mandatos seguidos do democrata 

Franklin Delano Roosevelt na Casa Branca. Ele permaneceu à frente do poder executivo 

norte-americano de março de 1933 até seu falecimento em abril de 1945. Nesse período, os 

responsáveis pela política externa do país levaram a cabo uma série de mudanças que 

caracterizaram a reorientação da política externa.  Entre outros pontos, ela incluía a não 

intervenção armada — procedimento que marcou a atuação norte-americana no continente até 

aquele momento —, bem como a valorização dos negócios no continente. Ela preconizava 

também dar à América Latina, e especialmente ao Brasil, um destaque que ela não tivera até 

então.  

Nesse contexto, o Nordeste brasileiro surgiu pela primeira vez no diário. Só que 

não em um texto do correspondente, mas sim em um escrito por um diplomata brasileiro 

instalado nos Estados Unidos. Se tratava de uma resenha de A Bagaceira, que apresentava o 

Nordeste como lugar da fome, estiagem e morte182. Uma perspectiva pautada em 

representações espaciais da região forjadas no Brasil em falas e práticas desde a crise social-

econômica nas capitanias do Norte, ainda no final do século XIX. A região ingressou entre os 

temas tratados pelo especialista em análise política e econômica sediado no escritório do 

Times no Rio de Janeiro apenas em 1935, na cobertura dos movimentos armados que ficaram 

conhecidos como Intentona Comunista. O Nordeste era representado de forma diversa do 

artigo de Josias Leão publicado dois anos antes. Enquanto resenha do diplomata trata de um 

recorte espacial demarcado pela seca e fome, nos textos do correspondente ele é delineado 

                                                 
182 Haviam então conjunto de autores que escrevia sobre o Nordeste no Brasil e publicava na editora José 
Olympio. Entre eles estavam escritores como Jorge Amado, Rachel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano 
Ramos e o próprio José Américo, autor do livro resenhado no Times, A Bagaceira de 1928.  
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como palco de embates em importantes sítios urbanos. As capitais — Natal e Recife — 

seriam centros de poder político, militar e econômico em que as tropas do governo e os 

revoltosos se enfrentam. Em um período de expansão do uso de imagens do jornal, essa 

concepção de um Nordeste da sedição ganha dimensão cartográfica e fotográfica. O jornalista 

recupera as palavras de diversas autoridades sob o comando do presidente Getúlio Vargas, 

elas demarcam a região como espaço de atuação dos inimigos vermelhos, os comunistas. A 

censura prévia e o fornecimento seletivo de informações eram utilizados pela máquina 

governamental, e o The New York Times foi um dos alvos dessas estratégias complementares 

de controle da imprensa. Só que ao contrário dos jornais brasileiros, seus correspondentes 

tiveram mais independência, conseguindo até comentar as formas de censura do governo.   

As forças do governo venceram os últimos focos de revolta armada na região em 

alguns dias, depois disso o Nordeste brasileiro só voltou às páginas do jornal nova-iorquino já 

em 1937, no contexto da instauração do Estado Novo. O recorte espacial Nordeste assumiu 

novos contornos, os leitores do Times tomaram contato com uma região marcada pela atuação 

de bandidos violentos e cruéis como Lampião. No entanto, os temas recorrentes em suas 

matérias seriam outros: a seca, a migração e a necessidade de intervenção estatal. Eles foram a 

maior parte das vezes conjugados em uma armação de referências circulares, formavam um 

trinômio em que um tema estava entrelaçado dentro do outro. Nas matérias a estiagem era um 

fator inerente do espaço, sua principal característica. Ela impulsionava as pessoas a saírem 

dele, assim o Nordeste se tornou um recorte espacial fornecedor de trabalhadores para outros 

lugares do país, seja para preencher vagas nas fazendas de São Paulo, ou nos seringais da 

Fordilândia na Amazônia ou mesmo ajudar no processo de “abrasileiramento” de estrangeiros 

no Sul.  

Os textos de Frank Garcia passaram por uma transformação ao longo da década de 

1930. Desde que ingressou na publicação o jornalista acompanhava as ações do governo 

federal brasileiro; contudo, ele mantinha certas reservas a práticas como a da censura e 

realizava alguns posicionamentos críticos. No entanto, a partir da instauração do Estado Novo 

o correspondente se tornou um divulgador na imprensa norte-americana das iniciativas do 

governo Vargas. Essa mudança no tom de suas matérias tem elos com mudanças no aparato 

governamental e suas relações com burocratas do regime. A criação de mecanismos de 

controle sobre a literatura, cinema, teatro e imprensa nacional e estrangeira - como o DIP - 

garantia que visões contrárias aos interesses do poder central não fossem longevas. Ao mesmo 

tempo, não podemos esquecer as boas relações com destacadas figuras do regime — 

incluindo o próprio Vargas — e os jogos de interesses entre o representante de um dos 
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maiores jornais do mundo e o governo brasileiro.  As novas representações do Nordeste que 

sublinham a atuação estatal também estavam afinadas com as orientações políticas de 

Washington. A política de Boa Vizinhança que orientava administração democrata instalada 

na Casa Branca, pregava uma visão menos crítica dos aliados ao sul da fronteira do Texas.  

Na década de 1930, basicamente apenas Frank Garcia escreveu sobre o Nordeste 

no The New York Times, já nos anos 1940 uma miríade de jornalistas produziu artigos, 

reportagens, notas, cartas e resenhas de livros que de alguma forma tratavam da região. Essa 

mudança de status do recorte espacial nas páginas do veículo de imprensa tem conexão com a 

conjuntura beligerante que o mundo viveu na primeira metade da década. Em um cenário em 

ebulição se iniciou o conflito que ficou conhecido como a Segunda Guerra Mundial, a Casa 

Branca e do Departamento de Estado realizaram importante movimentos de aproximação com 

seus vizinhos. Entre eles está a criação de uma agência federal específica para tratar das 

relações culturais, econômicas e políticas com a América Latina que ficou conhecida como 

Office of the Coordinator of Inter-American Affairs. O Brasil foi um dos países que recebeu 

maior atenção dos burocratas, políticos, técnicos e jornalistas norte-americanos, o Brazilian 

Northeast ingressou como um tema relevante para o Times. O Times fez propaganda, por 

exemplo, para um passeio aéreo sobre ferventes selvas verdes, pequenas aldeias e rios de lama 

que desaguam no mar. Um Nordeste brasileiro aproximado das visões que circulavam na 

imprensa estadunidense de uma América Latina exótica, selvagem e praticamente vazia, 

ocupada por um pequeno número de habitantes. O jornal também publicou sobre um Nordeste 

enquanto recorte espacial demarcado por um império da cana-de-açúcar, terra de senhores 

feudais, nos moldes da produção historiográfica de Gilberto Freyre que estava em alta no 

Brasil. Existiria também o turbulento “outro Nordeste”, uma aproximação do Oeste norte-

americano incivilizado e sem lei do século XIX. De qualquer modo, o Northeast estava longe 

do recorte espacial em que se localizavam a colônia italiana e alemã, o Sul. O diagnóstico era 

que sombra do Eixo se projetava sobre o Brasil, cabia aos Estados Unidos espantá-la, um 

ponto de vista conveniente aos interesses dos burocratas do Office chefiado por Nelson 

Rockfeller. 

Ainda antes do ingresso oficial dos Estados Unidos na guerra — que ocorreu em 

dezembro de 1941 — o Northeast do Brasil já estava entre as preocupações dos estrategistas 

bélicos do The New York Times. Eles destacavam do “ombro” brasileiro sobre o Atlântico 

como um lugar perigoso para a defesa hemisférica. O que havia de ameaçador na região era a 

relativa curta distância entre ela e Dakar, importante cidade da colônia francesa na África. 

Naquele momento a França estava ocupada militarmente pela Alemanha, em Vichy se 
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centrava um estado colaboracionista. A região foi representada como um danger spot para a 

segurança continental a partir de três pontos de vista distintos. O primeiro deles discutia 

propriamente a importância de uma base norte-americana lá para garantir a neutralidade, 

comum em textos produzidos nos Estados Unidos. Já o segundo era recorrente nas matérias 

do correspondente exclusivo do Times e o da Associated Press instalados no Rio de Janeiro. 

Elas apresentavam um esforço do governo chefiado por Getúlio Vargas para construir defesas 

militares e perseguição de espiões na região. O terceiro viés foi o que mais teve repercussão, o 

que tratava dos ataques de submarinos alemães na costa nordestina. Jornalistas nos dois países 

deram relevo às perdas humanas e materiais brasileiras e norte-americanas com os ataques dos 

temidos u-boats. As três perspectivas posicionavam o perigo da guerra no Nordeste não só 

com palavras, mas também por meio da cartografia.  

A entrada oficial do Brasil na guerra em agosto de 1942 junto aos Aliados foi 

acelerada pela comoção nacional em relação aos torpedeamentos alemães na costa brasileira. 

O acerto da negociata com os Estados Unidos em torno do uso das bases no Nordeste, 

possibilitaram mudanças significativas na forma como a região era representada no The New 

York Times. Em editoriais, artigos e reportagens a distância que separava Dakar de Natal, na 

costa nordestina, passou a ser reinterpretada. Com a presença norte-americana e a mobilização 

brasileira junto aos aliados, agora não só Dakar era colocava a segurança hemisférica em risco 

com submarinos e outras ameaças, mas também o Nordeste ameaçador para as posições do 

Eixo no continente africano. O Northeast — antes um espaço ameaçado — passou a ser 

delineado enquanto posto avançado na costa atlântica, a última parada no continente no 

caminho de ida e no de volta dos bombardeiros e caças estadunidenses que realizavam 

missões no continente europeu e africano. Além disso, nas matérias enviadas por Frank 

Garcia do Rio de Janeiro, o recorte espacial passou a ser envolvido nas manobras do governo 

e forças armadas brasileiras em torno do envio de tropas ao exterior. Nos termos de uma 

geografia imaginativa do Nordeste brasileiro se formulou a longeva concepção de que este 

espaço era o trampolim para a vitória aliada. 

Nessa época se discutia nas páginas do The New York Times não apenas planos e 

ações militares, mas também obras modernizadoras, crescimento econômico e acordos 

bilaterais relativos ao desenvolvimento técnico do Nordeste. Em textos enviados do escritório 

no país — e também escritos nos Estados Unidos — a região surgia como um espaço 

dormente, estagnado. Uma representação aproximada das visões do interior da América 

Latina que circulavam na imprensa norte-americana desde o final do século XIX. O Northeast 

era também visto como um equivalente dos desertos causados pelas tempestades de areia que 
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varreram o Oeste norte-americano entre as décadas de 1930 e 1940. O que estaria 

promovendo a transformação dele em um lugar de prosperidade e estabilidade política seriam 

as obras promovidas em parceria pelo governo encabeçado por Getúlio Vargas e pelos 

Estados Unidos. As missões norte-americanas, com especialistas em diversas áreas, estavam 

engajadas em vencer a guerra em uma frente técnica que tinha batalhas espalhadas pelo 

Brasil, como a da borracha na Amazônia e a das estradas e alimentação no Nordeste. O 

conhecimento e equipamentos estadunidenses eram apresentados como essenciais para que 

esse recorte espacial saísse da estagnação.  

A avaliação desses esforços nas matérias era amplamente positiva. Só a partir de 

meados de 1944 começaram a aparecer textos pontuais no Times sobre problemas nas ações 

no Nordeste e sobre o caráter ditatorial do regime encabeçado por Getúlio Vargas. Nesse 

momento o fluxo aéreo das bases começou a diminuir e a guerra parecia se aproximar do seu 

desfecho. É pertinente ressaltar que o correspondente exclusivo do jornal, Frank Garcia, 

nunca adotou posições críticas em relação a Vargas ou ao esforço de guerra conjunto no 

Nordeste. Suas publicações no Times eram benévolas com qualquer ação do governo norte-

americano ou brasileiro, mas especialmente favorável as iniciativas do segundo. Esse 

posicionamento certamente foi levado em questão para Garcia receber sua condecoração 

alguns anos depois.   

As matérias críticas ao governo brasileiro produzidas nos Estados Unidos podem 

ser entendias como um sinal que as relações bilaterais estavam em declínio. Na virada para 

1945, os responsáveis pela política externa norte-americana já se moviam em torno de suas 

estratégias para o cenário do pós-guerra que se delineava em um horizonte cada mais 

próximo. Essa nova agenda visava a garantia dos mercados da América Latina para os 

produtos norte-americanos e também as matérias-primas a um baixo custo. Ela não 

preconizava uma visão favorável das ditaduras no continente, mesmo daquelas que o estavam 

apoiando na guerra em curso, como era o caso brasileiro; um ponto que divergia da política 

externa para os países latino-americanos desde a chegada de Roosevelt a Casa Branca em 

1933. Uma das iniciativas desse novo direcionamento foi a troca do embaixador no país: saiu 

Caffery — considerado muito amigável a Vargas — e entrou Adolf Berle Jr., um homem de 

negócios afinado com as recentes posições da política externa. Estava em discussão entre os 

burocratas e militares norte-americanos também o papel do Brasil dentro da recém-criada 

Organização das Nações Unidas e na defesa bélica no pós-guerra. Esses temas também 

geraram conflitos com o corpo diplomático brasileiro que almejava uma cadeira cativa no 

Conselho de Segurança da ONU que não se conseguiu até os dias de hoje. O plano político 



132 
 

 

nacional também estava em efervescência, o coro pela volta da democracia crescia entre civis 

e militares.  

Nos últimos meses de 1945 nenhum dos bons vizinhos que se encontram no Brasil 

em 1936 e 1943 estavam mais no poder. Getúlio Vargas foi deposto em outubro por generais 

que compunham seu próprio ministério, assumiu interinamente seu cargo o então ministro do 

Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Já Franklin Delano Roosevelt faleceu poucos meses 

antes da assinatura da rendição alemã183. Nas estratégias políticas formuladas pelo novo 

presidente Harry S. Truman estavam direcionadas para assuntos longe do continente 

americano. Eles incluíam, por exemplo, o término do conflito no Pacífico e a influência 

soviética sobre os países ocupados pelos exércitos vermelhos enquanto empurravam as linhas 

alemãs até Berlim184. Esses e outros acontecimentos ganharam espaço entre as manchetes e 

principais notícias do diário nova-iorquino nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. 

Nessa conjuntura, o Nordeste brasileiro saiu de sua posição de destaque e passou a ser cada 

vez menos referenciado no Times a partir da segunda metade de 1944. Um declínio 

simultâneo com os números de aviões que pousavam nos seus aeroportos e as relações 

bilaterais no contexto de início da Guerra Fria. A região voltou a estar numa posição marginal 

na cobertura que Frank Garcia enviava a partir do Rio de Janeiro, semelhante à ocupada nos 

primeiros anos após sua contratação pelo jornal. O Northeast voltou a capa do The New York 

Times apenas quinze anos depois de terminada a guerra.  Em um conjunto de artigos especiais 

sobre suposta influência marxista sobre os trabalhadores da região publicados em 1960, 

escritos numa época marcada pela paranoia comunista na imprensa e sociedade norte-

americana185.   

  

                                                 
183 Ela aconteceu em 8 de maio de 1945 nos arredores de Berlim. O documento foi assinado pelo oficialato 
alemão de primeiro escalão na presença de autoridades soviéticas, francesas, britânicas e norte-americanas.  
184 Em sua história da Segunda Guerra Mundial, Pedro Tota (1992) acompanham esses confrontos na frente 
oriental de Stalingrado até a capital alemã.     
185 Sobre o anticomunismo do pós-guerra ver Melvin Small (1996) e Lars Schoultz (2000). 
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