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A ameaça 
totalitária

O presidente está obcecado com a ideia de eliminar as diferenças étnicas 
existentes na população brasileira e criar uma raça brasileira homogênea, 

com língua e cultura uniformes.
Relatório da embaixada alemã sobre Getúlio Vargas 

Antecedentes

A 
Proclamação da República não foi suficiente 
para apaziguar as divergências políticas que 
puseram fim à Monarquia no Brasil. Muito 
pelo contrário. O país sentiria os efeitos da 

sua fragilidade política, econômica e social durante a República Velha (1889-
1930), quando prosseguiram os conflitos relacionados à disputa pelo poder 
regional e nacional: a Revolução Federalista e a Revolta da Armada, em 1893-
1894; a Revolução da Legalidade, em 1892 e 1906, no Mato Grosso; a Revo-
lução de 1922, no Rio de Janeiro; a Revolução de 1923, no Rio Grande do 
sul; a Revolução de 1924, em são Paulo; a Revolta de Juazeiro e a Revolução 
sertaneja, no ceará; culminando com a Revolução de 1930, que deu início à 
era Vargas (1930-1945).1 

eram flagrantes os sinais de debilidade das instituições nacionais quando 
comparadas às das democracias maduras. A segunda República continuou a 
ser rotineiramente perturbada por ações violentas de origens diversas, que iam 
desde as perpetradas por bandos de fora da lei até as oriundas de governos es-
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trangeiros. É possível observar um exemplo do contraste entre os eUA e o Brasil 
nas páginas da revista A Noite Illustrada, de novembro de 1931. Imersas na Gran-
de depressão, deflagrada pela crise de 1929, sofrendo as privações oriundas 
das altas taxas de desemprego – inclusive a fome –, a sociedade e as instituições 
norte-americanas mantinham-se firmes no respeito às leis e à constituição. Ape-
sar da conjuntura desfavorável, o gângster Al capone sentou-se no banco dos 
réus e foi condenado à prisão em Alcatraz, no final de 1931. enquanto isso, no 
Brasil, o cangaceiro Lampião e seu bando aterrorizavam o interior nordestino – 
e continuariam a fazê-lo até o final da década.2 

em setembro de 1931, Luiz carlos Prestes embarcou para a URss levando 
20 mil dólares escondidos na mala: uma fortuna para a época. A quantia era 
parte do valor que lhe fora entregue para a aquisição das armas destinadas à 
Revolução de 1930. em vez de armar os revolucionários gaúchos, Prestes utili-
zou o dinheiro recebido de Vargas para comprar a sua entrada nos quadros do 
Komintern russo, financiando uma nova revolução no Brasil em 1935.3 

durante a década de 1930, a economia brasileira continuou atada ao modelo 
colonial de exploração de commodities minerais e agrícolas. Após o declínio do ciclo 
da borracha, o café passou a ocupar o topo da pauta de exportações – sujeita às 
variações de um mercado volátil, no qual o café não era um gênero de primeira 
necessidade. sem indústrias pesadas, o Brasil ainda engatinhava nos estágios iniciais 
da Revolução Industrial. Pela falta de uma usina siderúrgica, dependia-se do aço eu-
ropeu e norte-americano. Uma parcela considerável das indústrias, dos transportes 
(empresas aéreas e de navegação) e dos serviços públicos (fornecimento de energia 
elétrica e telefonia) estava nas mãos de multinacionais estrangeiras. comprava-se do 
exterior a maior parte dos insumos e produtos com maior valor agregado: uma ex-
tensa lista que ia desde a munição dos canhões, passando pelas válvulas dos rádios, 
até o papel dos jornais. nenhuma gota de petróleo havia sido extraída do vasto ter-
ritório brasileiro, pois a falta de tecnologia e de meios para sua extração e seu refino 
obrigava a importação de combustíveis fósseis – até mesmo o carvão. 

Quando tomou o poder, Getúlio Vargas encontrou um quadro alarman-
te da sociedade, sob os mais diversos aspectos. Mais da metade dos brasileiros 
com idade superior a 15 anos era analfabeta.4 A frágil economia nacional 
havia sido atingida em cheio pela quebra da Bolsa de nova York. entre 1929 
e 1932, o PIB nacional crescera míseros 0,3%, obrigando a decretação da mo-
ratória do pagamento da dívida externa por duas vezes, em 1932 e em 1937.5 
O Brasil estava preso ao subdesenvolvimento crônico, com a maior parte da 
população imersa na ignorância e a nação humilhada pela bancarrota. O 
estado lastimável da economia brasileira influenciou os rumos da política, 
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colaborando para a eclosão da Revolução constitucionalista de 1932: uma 
verdadeira guerra civil. 

em maior ou menor grau, a crise econômica mundial afetou os países europeus 
e americanos, fazendo com que as promessas de prosperidade do capitalismo e da 
democracia fossem vistas com desconfiança. enquanto isso, o sucesso dos regimes 
totalitários passou a seduzir um número cada vez maior de admiradores e seguidores 
no Brasil, desejosos de modificarem a orientação política e econômica nacional. 

Fruto dessa conjuntura, como nos primeiros anos da República, os anos 
1930 foram pontuados por diversas convulsões. entretanto, dessa vez havia um 
novo componente envolvido: as ideologias comunista, nazista e fascista em suas 
ramificações brasileiras. As ações subversivas contaram com variados graus de 
financiamento, estímulo, planejamento e coordenação de governos de potên-
cias estrangeiras. 

nem sempre é fácil ambientar o leitor ao cotidiano da era Vargas de forma 
concisa, em especial durante o decênio 1935-1945. entretanto, essa tarefa pode 
ser facilitada construindo-se uma situação hipotética. Imagine-se assistindo ao 
seu programa de tV favorito, quando, subitamente, a programação normal é in-
terrompida pelos acordes estridentes da vinheta de um telejornal, anunciando 
uma edição extraordinária:

notícias urgentes de Brasília! Um grupo paramilitar, disfarçado em uni-
formes de fuzileiros navais, atacou a guarda no Palácio da Alvorada. travou-se 
uma luta de curta duração, em que os guardas do Palácio, em menor número, 
foram aprisionados ou fuzilados. Agora os invasores forçam a entrada na resi-
dência do presidente da República e de sua família, que se defendem com o 
auxílio de funcionários da casa, trocando tiros com os invasores. e atenção! 
sob um pesado tiroteio, o comandante do exército acaba de entrar no Palácio 
liderando um grupo de soldados em socorro ao presidente. Mais notícias a 
qualquer momento!

esse texto poderia ter sido narrado pelo noticiário das rádios cariocas na 
madrugada de 11 de maio de 1938, trocando-se Brasília pelo Rio de Janeiro, a 
capital da República; o Palácio da Alvorada pelo Palácio Guanabara; e o coman-
dante do exército pelo ministro da Guerra. na ocasião, integrantes e simpati-
zantes do movimento integralista desfecharam um ataque ao Palácio Guanaba-
ra, residência oficial do presidente Getúlio Vargas, num dos muitos episódios 
violentos desse período.

*
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Além dos graves problemas de ordem interna, o começo da segunda Guer-
ra Mundial trouxe novos desafios para o Brasil. no início da década de 1940, 
tornou-se evidente a impossibilidade de o país continuar protegido sob o teto da 
neutralidade pan-americana. Quando o flagelo da guerra chegou a Pearl Harbor, 
fazendo estremecer o frágil abrigo da neutralidade continental, Getúlio Vargas 
viu-se forçado a procurar outra guarida sob o fogo cruzado das diplomacias 
norte-americana e alemã. A escolha talvez tenha sido a mais difícil de toda a 
carreira do político gaúcho, tamanho o número de fatores e riscos envolvidos. 
Quaisquer alternativas possíveis implicariam, mais cedo ou mais tarde, a entra-
da do Brasil na guerra – trocando apenas os antagonistas. 

Vivia-se em um ambiente similar ao que o famoso teórico militar do 
século XIX, carl von clausewitz, chamou de “reino da incerteza”; ou, ainda, 
ao que Robert s. Mcnamara denominou de “a névoa da guerra”: “quando 
uma densa névoa cobre o processo decisório, nublando a visão dos líderes, 
deixando-o encoberto e além da habilidade da mente humana em compreen-
der todas as suas variáveis”.6 

Por isso, apresentar as causas e estimar os efeitos da Operação Brasil exige 
que seja retirada a névoa da guerra que envolveu o Brasil em 1942. Impõe a 
reconstituição dos laços das políticas externa e interna, das motivações e das 
ações de alguns dos principais líderes civis e militares, da Alemanha, dos esta-
dos Unidos e do Brasil durante o período.

AnAUê! 

Após a vitória da Revolução Bolchevique na União soviética, Vladimir 
Ilitch Lenin fundou uma organização internacional para reunir os partidos co-
munistas de diferentes países: a Internacional comunista (em alemão, Komintern 
Kommunistische Internationale). com o suporte logístico e operacional do 
Partido comunista soviético, a organização começou a exportar a revolução 
bolchevique para o mundo, pregando o fim do capitalismo, o estabelecimento 
da ditadura do proletariado e da República Internacional dos sovietes. O novo 
regime previa a completa extinção das classes sociais e a implantação do socia-
lismo: uma etapa intermediária na transição para o comunismo. Para tanto, 
fazia-se necessária a completa abolição dos estados estrangeiros, utilizando-se de 
todos os meios disponíveis, inclusive a ação armada. 
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O radicalismo das propostas da Internacional comunista, conduzidas pelos 
seus partidários e simpatizantes nos países europeus, transformou o Velho conti-
nente num agitado caldeirão político-ideológico. A chegada do vírus do conflito 
ideológico ao solo brasileiro era apenas uma questão de tempo. de Washington, 
o embaixador Oswaldo Aranha escreveu uma carta profética a Vargas, em 22 de 
julho de 1936, na qual previa a guerra futura: “O mundo caminha para os extre-
mos, seja o de esquerda, seja o de direita”, disse Aranha. “não há lugar para o 
meio-termo, a alavanca universal apoia-se, hoje, na Rússia e deslocará o mundo 
para a esquerda ou o atirará num abismo de guerras e lutas sociais”.7 

no Brasil, apenas três anos após a fundação da Internacional comunista, era 
fundado o Partido comunista Brasileiro (PcB), em 25 de março de 1922. em no-
vembro de 1935, o Partido deflagrou uma insurreição armada no Rio de Janeiro, 
no Rio Grande do norte e em Pernambuco, com o financiamento, a organização e 
a direção do Komintern: a Intentona comunista. As Forças Armadas sufocaram o 
levante, mas contaram dezenas de mortes em suas fileiras. Lamentavelmente, cons-
tatou-se que a maior parte das baixas fora causada por militares, fanatizados pela 
ideologia marxista, que os levou a assassinar seus colegas de farda a sangue-frio – 
alguns depois de aprisionados e desarmados. Por razões óbvias, o episódio originou 
uma violenta e duradoura repulsa ao comunismo no meio militar.

A reação organizada da sociedade ao avanço vermelho teve início mais 
de uma década após a chegada do comunismo ao Brasil, quando o escritor 
modernista, jornalista e político Plínio salgado fundou a sociedade de estudos 
Políticos (seP), em fevereiro de 1932. em outubro, nascia a Ação Integralista 
Brasileira (AIB), com Plínio salgado aclamado como seu líder nacional. Alguns 
dos princípios adotados pela Aliança eram radicalmente opostos aos do comu-
nismo – em especial, os que visavam à abolição dos estados nacionais e ao 
combate à religião e aos valores da família. Um dos seus lemas expressava os 
valores do movimento: “deus, Pátria e Família”.8 sua doutrina caracterizava-se 
pelo nacionalismo extremado, exaltando os indígenas como os verdadeiros sím-
bolos da identidade nacional brasileira. Por isso, a saudação padronizada pelo 
movimento era feita com o braço direito estendido, acompanhada do brado: 
“Anauê!” (oriundo da língua tupi, que significa: “tu és o meu irmão”). 

Visando excluir a influência estrangeira da cultura nacional, os integralistas 
tentaram substituir até mesmo o Papai noel por um “Vovô índio”. no imaginário 
integralista, o “bom velhinho” deveria ser trocado por uma figura genuinamente 
brasileira. Apresentado à população durante uma cerimônia, o personagem silví-
cola acabou assustando o público infantil, levando ao abandono da ideia.
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Os integralistas destacavam-se pela organização paramilitar que desfilava 
usando o chamativo “passo de ganso” alemão. trajavam uniforme padroniza-
do, que incluía braçadeira, gravata e camisa verde de manga comprida, sendo 
por isso chamados de “camisas-verdes” – uma imitação dos “camisas-negras” 
de Mussolini. seus membros adotaram uma ritualística severa de trajes e de 
normas de conduta nas reuniões sociais. Mesmo nas cerimônias de casamento, 
apenas a noiva era dispensada do uso do uniforme. 

contrários ao liberalismo econômico, os “camisas-verdes” seguiam os pre-
ceitos dos regimes de extrema-direita europeus, procurando identificar-se com 
os líderes nazistas e fascistas até nos detalhes da aparência pessoal. seu líder 
dava o exemplo: Plínio salgado cultivava um bigode estreito que o deixava com 
aspecto de um Hitler tupiniquim. A AIB adotou como bandeira a letra sigma do 
alfabeto grego, colocada em destaque no centro de um círculo branco, numa 
bandeira de fundo azul, simbolizando a soma dos valores da sociedade brasilei-
ra: nada menos do que a bandeira nazista estilizada. 

O movimento valia-se de uma forte estrutura de imprensa, composta por 
diversos jornais e revistas, como O Monitor Integralista, A Offensiva, Anauê e O 
Povo. em determinadas regiões, mantinha seus próprios tribunais, clínicas mé-
dicas, dispensários de leite, escolas, bibliotecas e milícia.9 Possuía alto grau de 
penetração em todos os escalões do governo e das Forças Armadas, com base 
em uma estrutura hierárquica própria, que apregoava ter mais de um milhão de 
membros em todos os níveis da sociedade brasileira. 

Após o início da repressão do governo aos comunistas, os integralistas 
passaram a ser a força política majoritária no Brasil. senhoras das melhores fa-
mílias marchavam nas paradas organizadas pelo movimento ao lado de trabalha-
dores, poetas, advogados, padres, oficiais do exército e pequenos comerciantes. 
Os quadros integralistas eram ecléticos, incluindo desde almirantes e generais 
até praças de modesta graduação. entre eles estava o marinheiro João cândido, 
líder da Revolta da chibata e, agora, chefe de uma célula integralista no bairro 
portuário da Gamboa, no Rio de Janeiro.10 

A AIB era o único partido político nacionalmente organizado segundo um 
corpo coerente de doutrina e com motivação política definida.11 A proximidade 
dos seus membros com o nazismo evitou uma identificação maior de Vargas 
com o movimento, mas não impediu que o líder gaúcho o usasse para atingir 
seus objetivos políticos. 

em 30 de setembro de 1937, o programa de rádio A Hora do Brasil anun-
ciou a descoberta de um plano de tomada do poder nas mãos dos comunistas: o 



23A ameaça totalitária

Plano cohen. O capitão Olympio Mourão Filho, chefe do serviço secreto da AIB, 
elaborara um plano fictício para estudos no estado-Maior do exército, destinado 
à criação de um cenário que permitisse o planejamento da reação do governo e 
dos integralistas. Intencionalmente ou não, o plano chegou às mãos do general 
Góes Monteiro, chefe do estado-Maior, que o repassou às mãos do presidente. 
Foi declarado o estado de guerra para contrapor-se ao suposto plano vermelho de 
tomada do poder. Logo em seguida, Getúlio Vargas mandou fechar o congresso, 
decretando o estado novo. Uma nova e autoritária constituição foi outorgada 
em 10 de novembro, concentrando a autoridade nas mãos do executivo. Aplaudi-
da com entusiasmo pelos integralistas, a iniciativa do governo logo decepcionaria 
Plínio salgado e os simpatizantes do movimento. O novo regime proibiu toda e 
qualquer atividade político-partidária – inclusive a da AIB. 

sentindo-se traído, um grupo de integralistas planejou uma ação armada 
contra diversos órgãos e autoridades do governo em suas residências particulares. 
O serviço de informações sabia da articulação dos planos, mas desconhecia a 
hora e o lugar em que seriam desfechados. Uma dessas ações, esperada desde o 
começo de março, visava prender Getúlio durante um almoço na escola naval, 
mas acabou sendo desbaratada na véspera. no início de maio, Vargas foi alertado 
sobre uma nova ação: “Fui informado de que se descobrira o rastilho de outra 
conspiração integralista, e que isso determinara o adiamento da vinda do chefe 
de polícia e do general Góes. Ignoro pormenores”.12 Ao público, Vargas passava 
uma impressão de tranquilidade institucional: “O país está em completa calma”, 
declarou o presidente à imprensa, enquanto descansava em são Lourenço.13

 no dia 10 de maio, o ministro do Interior e da Justiça fez uma alocução 
pelo rádio, assegurando que o povo poderia dormir em paz.14 Os acontecimen-
tos das horas seguintes mostrariam o contrário. Pouco depois da meia-noite, 
dois caminhões estacionaram defronte à entrada residencial do Palácio Gua-
nabara. dentro deles estava uma milícia fantasiada de fuzileiros navais. Um 
dos milicianos abordou o soldado da guarda civil de serviço, mandando que 
fosse aberto o portão principal. disse que a tropa estava cumprindo uma ordem 
superior para reforçar a defesa do local. desconfiado, o guarda não atendeu à 
ordem. sem conseguir entrar, os caminhões deram marcha a ré e dirigiram-se 
para outro portão, onde os esperava o 1º tenente fuzileiro naval Júlio Barbosa 
nascimento, comandante da guarnição de serviço e um dos conspiradores. O 
oficial isolou parte da guarda numa sala e abriu os portões.15 Uma vez desembar-
cada, a tropa cercou o palácio, passando a ocupar posições estratégicas. O grupo 
mais numeroso dirigiu-se à portaria. As luzes foram cortadas.
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O efetivo de guarda conservou-se fiel à tradição de lealdade do corpo de 
fuzileiros, recusando-se a acatar as ordens do comandante traidor. segundo Alzira 
Vargas, filha do presidente: “travou-se uma pequena luta, de curta duração, em 
face da superioridade do número de invasores. Foram fuzilados, mortalmente feri-
dos ou maltratados e aprisionados, aqueles poucos que puderam reagir”.16 Getúlio 
Vargas mal havia deitado em sua cama quando se levantou assustado. 

não havia ainda adormecido, quando sobressaltou-me cerrada fuzilaria 
e descargas de metralhadoras. era o ataque ao Palácio feito de surpresa. [...] 
O Palácio, entregue à defesa precaríssima de alguns investigadores de polí-
cia, do oficial de serviço e das pessoas da família. travou-se o tiroteio, que 
às vezes tornava-se cerrado.17

severo Fournier, ex-tenente do exército, estava à frente de um grupo pa-
ramilitar com cerca de 60 milicianos, cujo objetivo era a eliminação do presi-
dente e de toda sua família. O esforço principal do plano de ataque integralista 
estava direcionado para o Palácio do Governo e para a residência das principais 
autoridades militares, com o intuito de deixar o país acéfalo, pronto para a 
tomada do poder. Foram desencadeadas ações contra a residência dos generais 
Góes Monteiro, Almério de Moura e Benício – que teve a esposa ferida à bala. 
O general canrobert costa conseguiu escapar ao cerco, chegando de pijama 
ao Palácio da Guerra. Os revoltosos da Armada procuraram tomar o controle 
do prédio do Ministério da Marinha, do cruzador Bahia e do tender ceará. A 
rádio Mayrink Veiga foi ocupada e passou a transmitir notícias falsas, inclusive 
sobre a prisão do ministro da Guerra.

no Palácio Guanabara, após dominarem o efetivo da guarnição militar, os 
invasores depararam-se com uma guarda interna de apenas dois elementos, cada 
um deles portando uma metralhadora. Porém, quando os defensores acionaram 
as armas, uma delas travou. “A outra é que serviu como ponto de apoio à nossa 
defesa no interior [...] as únicas armas que dispúnhamos eram seis revólveres de 
curto alcance. Ao todo éramos seis”, contou um dos guardas.18 

O plano de ataque integralista falhou em alguns itens básicos, como o 
controle das comunicações. Foram cortadas as linhas da companhia telefônica 
Brasileira, mas foi esquecida a da rede telefônica oficial do departamento de 
correios e telégrafos.19 com a linha ativa, Alzira Vargas telefonou ao general 
Góes Monteiro pedindo por socorro, exclamando que a guarda havia sido do-
minada ou se acumpliciara, “estando o presidente e sua família em situação de 
perigo”, e que o “Palácio estava sendo atacado e ela falava debaixo de balas”.20 
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O sigilo da operação havia sido quebrado após um incidente fortuito que 
denunciou a preparação do golpe. Por volta das 22 horas, a ronda policial abor-
dou um caminhão repleto de elementos suspeitos. Foi dado o alerta que levou às 
primeiras prisões dos revoltosos, abortando a tentativa de tomada da chefatura de 
polícia. Filinto Müller, chefe de polícia, ligou imediatamente para o ministro da 
Guerra.21 Acordado pelo telefone, dutra foi informado de que algo de grave estava 
acontecendo. O general vestiu-se rapidamente, colocando sobre o pijama o traje 
civil com o qual comparecera a uma comemoração no dia anterior. Avisado por 
um segundo telefonema de que um dos ataques ocorria no Palácio Guanabara, 
dutra dirigiu-se ao Forte duque de caxias, no Leme, onde lotou um caminhão 
com 12 praças da Guarda ao Quartel, dando ordens para seguirem seu veículo. A 
descoberta prematura do plano e o aviso de Filinto Müller permitiram que o mi-
nistro saísse de casa antes do ataque integralista à sua residência. segundo Belmi-
ro Valverde, chefe civil do movimento: “Muitas pessoas que conosco conspiraram, 
falharam na hora H. Oficiais comprometidos não compareceram aos seus postos 
de combate; civis, valentes quando das discussões e planejamento, sumiram no 
momento do perigo”.22

chegando às imediações do Palácio, o general fez a tropa saltar do cami-
nhão e acompanhá-lo. Aproximando-se do portão principal, um indivíduo que 
se encontrava do lado de dentro perguntou quem era o visitante. “eu sou o 
ministro da Guerra e quero entrar!”, respondeu dutra.

 O tenente Júlio Barbosa do nascimento, um dos líderes rebeldes, man-
dou que o integralista Milton tavares – o único invasor em trajes civis –, fosse 
verificar se de fato era o ministro da Guerra que estava no portão. Quando 
veio a confirmação, o tenente não titubeou: “Antes que adivinhassem a nossa 
fraqueza, arrotei forças determinando ‘Fogo’! e todos, sem exceção, atiraram à 
vontade”. dutra escapou por sorte da saraivada de tiros. “O general abrigou-se 
inicialmente, com seus homens, na casa fronteira, e daí por diante passou a nos 
hostilizar insistentemente”, testemunhou um dos revoltosos.23 Um dos soldados 
legalistas foi atingido por um tiro na coluna vertebral, que o deixou paralítico.

Vargas percebeu o momento da chegada da ajuda: “O ministro da Guerra 
veio até o portão, mas não pôde penetrar no palácio, porque o espaço entre este e 
o portão era varrido pelas metralhadoras”.24 durante o tiroteio que se seguiu, um 
projétil atingiu de raspão o lóbulo da orelha do general. sob o fogo dos rebeldes, 
o ministro e a tropa improvisada conseguiram entrar no Palácio. Alzira Vargas 
testemunhou o episódio: “não fiquei sabendo nem como nem porque o general 
eurico Gaspar dutra foi o único membro do governo que conseguiu atravessar a 



26 Operação Brasil

trincheira integralista. não pude apurar tampouco o que aconteceu depois que se 
retirou com um arranhão na orelha, novamente transpondo o cerco inimigo”.25 

dutra era possuidor de uma coragem indiscutível. Ainda coronel, no co-
mando do 4º Regimento de cavalaria divisionário, destacara-se na Revolução 
de 1932, durante os combates em Passa Quatro, sendo promovido ao generalato 
por bravura. em novembro de 1935, liderara pessoalmente as tropas da 1a Re-
gião Militar, que cercaram o 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha du-
rante a Intentona comunista, sustentando o cerco contra os rebeldes. durante 
o violento tiroteio, o capitão João Ribeiro Pinheiro, seu ajudante de ordens, 
caíra morto a seus pés, trespassado por um projétil.26 

Os policiais conseguiram entrar no Palácio apenas ao raiar do dia. severo 
Fournier já havia fugido do local, deixando sem comando os remanescentes da 
milícia, que acabaram rendidos.27 O ataque fracassou por completo, terminando 
com o saldo de 13 mortos e dezenas de feridos. Os revoltosos, incluindo Belmiro 
Valverde e diversos oficiais-generais, foram condenados pelo tribunal de segu-
rança nacional.28 Pouco tempo depois, Plínio salgado seria exilado em Portugal.

no dia seguinte, como se nada de anormal tivesse ocorrido, Getúlio dei-
xou o Palácio Guanabara e caminhou em direção ao trabalho no Palácio do 
catete, como fazia de costume. escreveria mais tarde em seu diário: “Passeei 
pelas ruas da cidade, ovacionado pela multidão. O fato teve grande repercussão 
no interior e exterior. Grande afluência de gente. As Forças Armadas fiéis, com 
pequenas defecções na Marinha”.29 sua popularidade subiu às alturas, pois o 
ataque à residência do presidente e a das principais autoridades era estranho 
à cultura revolucionária brasileira. dois dias depois, uma grande manifestação 
popular o aclamou durante as comemorações dos 50 anos da Abolição da es-
cravatura. em pronunciamento oficial, Vargas afirmou que:

[...] a ambição de alguns fanáticos desvairados pela obsessão de impor 
ao país uma ideologia exótica, conluiam-se na trama de uma ignóbil em-
preitada, lançando mão de todos os recursos, sem olhar a sua origem, nem 
ter em vista que comprometiam, com auxílio recebido de fora, a própria 
soberania do Brasil.30

*

embora a ameaça do comunismo tivesse sido a desculpa oficial do governo 
para impor a nova constituição, as motivações principais que levaram ao esta-
belecimento do estado novo eram outras. Uma nova crise institucional estava 
à vista há meses, desde a intervenção do executivo nos estados. O afastamento 
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dos governadores do Mato Grosso e do distrito Federal provocou a reação dos 
governos de Rio Grande do sul, são Paulo e Bahia. em março, Viriato Vargas, 
irmão do presidente, trouxe um recado do general Lúcio esteves, assegurando 
que três governadores (do Rio Grande do sul, de são Paulo e da Bahia) haviam 
firmado um pacto para a reação conjunta em caso de intervenção em um deles.31 

no Rio Grande do sul, piorava cada vez mais a relação entre Flores da 
cunha, governador do estado, e Vargas. desde setembro de 1936, o presidente 
já havia tomado ciência da mobilização de tropas da Brigada Militar no Rs, 
anotando em seu diário: “chegou de Porto Alegre o Benjamim (um dos seus 
filhos), para avisar-me que o Flores está tomando providências de ordem militar 
como se estivesse em franca mobilização e organizando corpos Provisórios.”32 

O general daltro Filho, comandante da 3a Região Militar, informou que o go-
vernador organizava forças irregulares disfarçadas como “trabalhadores de estra-
das”, armazenando munição e armas em abundância. O ministro do exterior 
repassou ao ministro da Guerra um comunicado do embaixador brasileiro em 
Montevidéu sobre “grandes remessas de armas para a fronteira e de graves acon-
tecimentos esperados no Rio Grande do sul”. Aliado de Vargas na Revolução 
de 30, Flores da cunha parecia disposto a iniciar uma nova aventura militar. 
O gaúcho montava um verdadeiro exército regional, encomendando clandesti-
namente da Alemanha duas baterias de canhões antiaéreos com 15 mil tiros, 
quatro carros de combate, blindados e 12 metralhadoras pesadas.33

Quebrar a oposição de Flores da cunha era a prioridade de Vargas e de Góes 
Monteiro. Quando dutra assumiu a pasta de ministro da Guerra, no início de 
dezembro de 1936 – mais de nove meses antes de o Plano cohen vir a público –, 
o general recebeu das mãos do presidente dois documentos que continham um 
“vasto plano de operações, abrangendo forças terrestres, aéreas e navais e mobi-
lizando todos os recursos disponíveis, com o propósito de intervir pelas armas 
no Rio Grande do sul, dentro de curto prazo”. Vargas sabia dos perigos de uma 
sublevação gaúcha, pois ele fora alçado ao poder numa delas. se nenhuma pro-
vidência fosse tomada, repetir-se-iam os combates fratricidas de 1930 e de 1932.34 

O Plano cohen serviu como uma luva para os objetivos do governo.35 em 
2 de outubro, 48 horas após a sua divulgação, o congresso aprovava o pedido do 
ministro da Justiça para a decretação do estado de guerra, suspendendo os direi-
tos constitucionais. Logo em seguida, as polícias estaduais de são Paulo e do Rio 
Grande do sul foram requisitadas pelo governo federal. Após alguma hesitação, 
Flores da cunha evitou o confronto que provocaria uma nova guerra civil, renun-
ciando ao cargo no dia 17 do mês seguinte e partindo para o exílio em Montevidéu. 
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O engodo forjado pelas lideranças do governo Vargas permitiu que o exe-
cutivo tomasse o controle de vários estados sem que fosse vertida uma única 
gota de sangue. contudo, a estratégia trouxe efeitos colaterais danosos às li-
berdades individuais e à democracia. A declaração do estado de guerra abriu 
caminho para a instauração do estado novo, transformando o regime numa 
ditadura e adiando indefinidamente as eleições marcadas para o ano seguinte – 
nas quais a vitória dos “camisas-verdes” era dada como certa. 

Os comunistas e os integralistas, assim como Flores da cunha e os gover-
nadores antagônicos do regime, estavam praticamente fora de ação ao final de 
1937. entretanto, eles representavam apenas uma parte das forças adversas ao 
estado brasileiro. A mais perigosa delas ainda teria de ser neutralizada. 

A cABeçA dA HIdRA nAzIstA

em 1942, mais de um milhão de alemães e de descendentes moravam no 
Brasil, dos quais 220 mil nascidos na Alemanha. Havia cerca de 2.300 socieda-
des, clubes e associações alemãs no país – em sua maioria, nas mãos dos nazis-
tas. Imediatamente antes da segunda Guerra Mundial, os alemães controlavam 
10% da indústria e 12% do comércio brasileiros.36 no início dos anos 1940, 
das três grandes empresas estrangeiras que monopolizavam o transporte aéreo 
nacional e internacional, duas eram do eixo: a Lati (Linea Aeree transconti-
nentali Italiane) e o syndicato condor, filial da Lufthansa alemã. 

O Partido nacional-socialista dos trabalhadores Alemães (national 
sozialistische deutsche Arbeiter Partei – nsdAP) atuava livremente na socie-
dade, difundindo os principais pontos do seu programa, entre eles: a “unifi-
cação de todos os alemães numa ‘Grande Alemanha’”; a exigência de “terra e 
território para a colonização da população excedente”; e que apenas membros 
da raça ariana poderiam ser cidadãos.37 A política oficial germânica estimulava 
os alemães e seus descendentes no Brasil a não se considerarem imigrantes, 
mas alemães vivendo no exterior como parte da “Grande Alemanha”. em 
1937, o ministro das Relações exteriores, Konstantin von neurath, declarou: 
“Quem mora no exterior é, em primeiro lugar, alemão, trabalhando priorita-
riamente para o interesse da pátria alemã”.38 Hermann Rauschning, líder na-
zista e amigo pessoal de Hitler, estava particularmente interessado no Brasil: 

criaremos lá uma nova Alemanha [...] encontraremos lá tudo de que ne-
cessitamos. todas as pré-condições de uma revolução lá se encontram, revolu-
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ção que, em algumas décadas, ou mesmo anos, transformaria o estado mestiço 
corrupto em domínio alemão. [...] se há um lugar em que a democracia é sem 
sentido e suicida, esse lugar é na América do sul [...] Vamos aguardar alguns 
anos e, nesse interregno, fazer o que pudermos para ajudá-los. Mas temos que 
enviar nossa gente até eles. não iremos desembarcar tropas como Guilherme, 
o conquistador, e dominar o Brasil pela força das armas. nossas armas não 
são visíveis. nossos conquistadores [...] têm uma missão mais difícil que dos 
seus antecessores e, por essa razão, dispõem de armas mais complexas.39

Os conquistadores a que Rauschning se referiu trabalhavam ocultos na 
diplomacia e nas representações alemãs, cultivando nas organizações ligadas ao 
Partido nazista as sementes que iriam brotar na ocasião apropriada, sublevando 
o grande contingente de origem germânica nos estados do sul do Brasil. Pouco 
antes do início da segunda Guerra Mundial, ele representava 6,9% da popula-
ção no Paraná, 19,62% no Rio Grande do sul e 22,34% em santa catarina.40 

em alguns mapas editados pelos alemães no Brasil, os estados sulistas eram 
identificados como Germânia.41

no campo militar, a presença da grande colônia germânica nos estados sulis-
tas, somada às dificuldades de acesso àquela região e à inferioridade militar do Brasil 
diante da Argentina, mereceu um relatório da embaixada alemã no Rio de Janeiro:

O único oponente militar potencial do Brasil é a Argentina. Mas o Brasil é 
decididamente inferior à Argentina, sob o ponto de vista militar, e continuará 
a sê-lo por muito tempo. O centro do poder militar no Brasil, particularmente 
também no sentido industrial, está nos estados centrais de são Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Mas desse poder não há praticamente qualquer espécie 
de conexões ferroviárias estratégicas com os estados do sul. considerando a 
superioridade da marinha argentina, o acesso militar aos estados do sul por mar 
seria controlado pela Argentina, quando houvesse um confronto. se em tal caso 
o acesso militar aos estados sulinos não fosse garantido pelos estados Unidos, 
os três estados sulinos, cuja população é em grande parte de origem alemã, es-
tariam em posição indefensável diante de uma tomada militar pela Argentina.42

no início de 1938, quando Vargas visitou o Rio Grande, o tenente-co-
ronel cordeiro de Farias chamou sua atenção para a infiltração nazista nos 
estados do sul. Retornando à capital, o presidente reuniu-se com o chefe do 
estado-Maior e o ministro da Justiça, decidindo baixar uma série de medidas 
drásticas contra o nsdAP.43 

A diplomacia germânica reagiu furiosamente contra as ações do governo 
brasileiro por intermédio de Karl Ritter, seu chanceler – um personagem que 
estaria intimamente ligado ao destino do Brasil nos anos seguintes. 
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Ritter era o principal representante do governo alemão no Brasil desde junho 
de 1937, quando chegou ao Rio de Janeiro para assumir o posto de embaixador, 
em substituição a Arthur schmidt-elskop. O início dos seus trabalhos foi anima-
dor. no final de novembro, Francisco Luís da silva campos, ministro da Justiça e 
negócios Interiores – com jurisdição sobre a polícia de todo o país –, enviou um 
representante à embaixada alemã, propondo a organização de uma exposição 
anti-Komintern no Brasil.44 A proposta incluía o envio à Alemanha de um ou 
dois funcionários policiais ou administrativos brasileiros, para o aprendizado 
dos métodos usados no combate aos agentes enviados por Moscou. 

num ofício que mostrava uma crescente antipatia aos planos alemães na 
cúpula do estado novo, Ritter emitiu um parecer favorável ao atendimento 
da solicitação do ministro “para obter sua cooperação com a Alemanha em 
outros assuntos”, pois ele era “o único membro do gabinete que, de alguma 
forma, toma uma atitude pró-germânica”. O embaixador recomendou urgência 
a Berlim e uma “resposta pronta e afirmativa” ao pedido de silva campos, pois 
a “primeira e principal razão é que a colaboração solicitada pelo ministro da 
Justiça e negócios Interiores está, eu presumo, completamente de acordo com a 
linha de política alemã anti-Komintern”.45 

Pouco tempo antes, ciente das dificuldades brasileiras com a infiltração co-
munista, o Ministério do exterior alemão propusera a adesão do Brasil ao acordo 
alemão-japonês-italiano de combate ao bolchevismo. contudo, o governo Vargas 
declarou-se expressamente contrário à sugestão – e, consequentemente, ao alinha-
mento proposto. O verdadeiro inimigo político do Brasil era o totalitarismo, vindo 
de quaisquer vertentes. Ritter nem sequer desconfiava da manobra política em cur-
so, na qual Vargas mandara o ministro da Justiça contatá-lo para contrabalançar a 
repressão policial ao Partido nazista, marcada para ter início nos meses seguintes.

Mais tarde, a imprensa dos países do eixo saudou o golpe do estado novo. Os 
jornais italianos aplaudiram calorosamente “Lo stato corporativo in Brasil”. no meio 
diplomático, o chanceler italiano Galeazzo ciano, genro de Mussolini, expressou ao 
embaixador brasileiro a sua satisfação, oferecendo o apoio dos italianos no Brasil. 
em Berlim, o subsecretário das Relações exteriores alemão congratulou o embaixa-
dor Moniz de Aragão em nome do Reich.46 Porém, ao final de fevereiro de 1938, 
quando a política de repressão ao Partido nazista tornou-se incisiva, a opinião da 
diplomacia alemã mudou radicalmente. A prisão e a deportação do agente nazista 
ernst dorsch, chefe do nsdAP no Rio Grande do sul, levou Ritter a manifestar 
imediatamente o seu desagrado ao ministro das Relações exteriores, Mário de Pi-
mentel Brandão. O embaixador afirmou que a questão transcendia todos os outros 
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problemas entre os dois países, prejudicaria as relações Brasil-Alemanha e que “a 
campanha antinazista era uma bofetada direta em Hitler”.47 não satisfeito com a 
resposta do brasileiro, Ritter foi reclamar diretamente a Vargas, em 25 de fevereiro. 

O alemão personificava o estereótipo do prussiano retratado nos filmes de 
Hollywood.48 diante do presidente, exigiu que fosse retirada a proibição contra 
o Partido nazista. segundo ele, a perseguição contra os nazistas era ilegal, pois 
o decreto do governo abolindo os partidos políticos referia-se especificamente 
aos partidos brasileiros, e não aos estrangeiros. Getúlio afirmou que o Brasil 
“era um país de imigração, e que não poderíamos fazer a eles concessões que 
pudessem ser invocadas por outras colônias estrangeiras, com direito a idênticas 
reclamações”; e a questão não era contra os alemães, mas a forma pela qual eles 
exerciam sua atividade é que precisava ser examinada e regulada. O embaixador 
pediu o fim de qualquer repressão policial, oferecendo em troca a interrupção 
da atividade política dos nazistas até que se chegasse a uma solução para o caso. 
disposto a encerrar a audiência desconfortável, Vargas orientou Ritter a enca-
minhar suas queixas por escrito, a fim de serem examinadas.49 do imbróglio 
diplomático, Getúlio obteve uma certeza: seu ministro das Relações exteriores 
não fora capaz de conter o embaixador alemão. 

O governo Vargas havia neutralizado as forças adversas de forma metódi-
ca e calculista. Uma após a outra. caíram os comunistas, a oposição política 
regional e os integralistas. como um mestre do tabuleiro de xadrez político, 
capaz de enxergar vários lances adiante, o político gaúcho posicionou suas peças 
estrategicamente antes de dar o xeque-mate no oponente mais organizado e 
ameaçador à soberania nacional: a cabeça da hidra nazista no Brasil. 

todavia, Getúlio precisava utilizar as peças certas para seu xeque-mate. era 
mister a presença de um diplomata de renome, com inteligência, coragem e 
tato suficientes para cumprir essa missão sem provocar uma reação negativa do 
poderoso Reich. Por várias razões, não interessava ao Brasil o rompimento das 
relações políticas com a Alemanha – possivelmente, a nação europeia hegemô-
nica nas décadas seguintes. Vargas lembrar-se-ia de um velho amigo.

ARAnHA entRA eM cenA

Oswaldo Aranha chegou a Washington para assumir o posto de embaixa-
dor brasileiro em setembro de 1934. embora o gaúcho não possuísse experiên-
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cia ou formação diplomática, tinha o dom da diplomacia no sangue. segundo o 
brasilianista stanley Hilton, Aranha detinha um talento extraordinário para ne-
gociar e harmonizar posições conflitantes. era quase lendária a sua capacidade 
de reunir-se “com intransigentes ou recalcitrantes ou duvidosos e persuadi-los a 
adotar uma determinada linha de conduta”.50 

A adaptação ao novo cargo não lhe constituiu um grande obstáculo. Formado 
em direito, rapidamente estudou a jurisprudência estrangeira, ambientando-se nos 
pormenores das relações econômicas internacionais. nos primeiros anos em que 
morou nos eUA, estudou a fundo a sociedade norte-americana: sua história, suas 
instituições, sua cultura e sua língua. Por ela logo se apaixonou, escrevendo ao ami-
go Góes Monteiro apenas algumas semanas após pisar em solo norte-americano:

não creio que haja povo mais disciplinado nem mais feliz. O governo aqui 
não intervém na vida do país [...] nem em 15% da atividade geral! e aí, que tudo 
precisa ser obra do governo? Vive-se em nosso país do governo e para o governo. 
Aqui acham que com 15% há governo demais! O individualismo aqui faz mila-
gres, porque assenta suas bases numa formação moral sã, solidária e fraternal.51

Observando a sociedade local, Aranha ficou convicto das virtudes e bene-
fícios do modelo democrático capitalista. entretanto, o golpe do estado novo o 
fez retornar à triste realidade brasileira. Quando tomou ciência da intervenção 
federal no seu estado de origem, governado pelo amigo Flores da cunha, a 
notícia o deixou arrasado: “esta manhã, ao ter notícia da intervenção no Rio 
Grande, chorei, sem querer, as lágrimas mais amargas que já verteram meus 
olhos pela sorte do meu país”, confidenciou à esposa, que embarcou de volta 
ao Brasil antes do marido.52 Aranha decidiu renunciar ao cargo. O embaixador 
acreditou ter perdido a credibilidade junto ao governo dos eUA, pois garantira 
ao presidente Roosevelt e ao secretário de estado cordell Hull que não haveria 
mudança no regime democrático no Brasil.53 Foram inúteis as tentativas de Var-
gas para que Aranha revisse sua posição: “deponho, assim, em tuas mãos, por 
forma indeclinável, minha renúncia [...]”, respondeu ao presidente.54 

O gaúcho preparou as malas e embarcou de volta ao Brasil em 11 de de-
zembro de 1937, a bordo do Western Prince. Antes que desembarcasse em solo 
brasileiro e falasse à imprensa – que o aguardava ansiosamente no cais do por-
to do Rio de Janeiro –, Vargas tentou uma última manobra para dissuadi-lo, 
mandando que Góes Monteiro abordasse o navio ainda durante a viagem. O 
general cumpriu a missão, oferecendo a Aranha três propostas: que ocupasse o 
cargo de ministro das Relações exteriores, que continuasse como embaixador 
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em Washington ou que assumisse a embaixada em Londres. Aranha recusou 
todas elas, alegando estar determinado a retornar ao Rio Grande do sul, onde 
recomeçaria a vida como advogado.55

Vargas não se deu por vencido, insistindo na oferta de um novo cargo ao 
demissionário. na noite de natal, o ex-embaixador lhe disse que não criaria difi-
culdades ao regime nem se dedicaria às atividades políticas. Getúlio não acreditou: 
“tenho a impressão de que essa atitude não é sincera e que ele, com seu espírito ver-
sátil e irrequieto, irá me incomodar”, escreveu em seu diário. em 1º de janeiro, Góes 
Monteiro informou ao presidente que descobrira o propósito de Aranha: o governo 
do Rio Grande.56 Isso era um mau presságio para Vargas. Após livrar-se de Flores da 
cunha, em breve teria de lidar com um novo e poderoso adversário político.

*

no começo de abril de 1938, a repressão policial atingiu as organizações do 
nsdAP, proibindo o uso da suástica e a publicação de propagandas defendendo o 
nacional-socialismo. Os líderes nazistas em santa catarina e Rio Grande (Otto 
schinke e ernst dorsch, respectivamente) foram presos e tiveram seus trâmites de 
deportação elaborados. As ações tomadas pelos interventores nos estados provoca-
ram a indignação da diplomacia alemã, que as considerou uma afronta ao Reich. 

naquele momento, era imprescindível a ação de um ministro das Relações 
exteriores habilidoso e afinado com a política nacionalista do estado novo. 
seria preciso um chanceler capaz de mediar com sucesso as pressões diplomá-
ticas que se tornavam cada vez mais sérias. na visão de Getúlio Vargas – que 
conhecia como poucos as virtudes e fraquezas de amigos e inimigos –, Aranha 
era o homem talhado para o cargo. Além disso, caso ele aceitasse o posto no Ita-
maraty, Vargas neutralizaria um futuro adversário político. dois coelhos seriam 
abatidos com uma única cajadada. 

no dia seguinte à audiência concedida a Karl Ritter, Vargas mandou cha-
mar Aranha e o ministro da Justiça ao Palácio Guanabara, onde narrou o en-
contro ocorrido no dia anterior. Juntos, o trio combinou as medidas a serem 
tomadas.57 Provavelmente, foi esse o evento que finalmente convenceu Aranha 
a reverter sua decisão. Graças ao seu patriotismo arraigado e à lealdade que dis-
pensava aos amigos, o gaúcho finalmente aceitou lidar com a ameaça totalitária, 
mesmo pertencendo aos quadros de um governo ditatorial. Fumante invetera-
do, ao tomar posse do cargo de ministro das Relações exteriores, Aranha largou 
por uns instantes o cigarro para ler o discurso – cuja divulgação foi proibida 
pela censura do dIP (departamento de Imprensa e Propaganda) –, no qual expli-
cava a razão pela qual assumira o cargo:
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 [...] eu insistia na necessidade de preparar-se o Brasil para essa tremen-
da prova [a guerra] a que seríamos submetidos, com todos os demais povos. 
esta foi a razão pela qual, passados alguns meses, e consciente da tarefa que 
me ia caber, aceitei participar do governo como ministro do exterior.58

Ritter não perdeu tempo para testar o novo chanceler, deixando seu car-
tão de visitas no mesmo dia da posse de Aranha, quando apresentou uma nota 
de protesto oficial contra as críticas feitas a Hitler pela imprensa brasileira.59 
O novo ministro entrara no olho do furacão, mas isso não o amedrontava. 
com 44 anos e 1,80 m de altura – estatura elevada para os padrões brasileiros 
da época –, Aranha era um sujeito que não fugia dos desafios. na infância, 
destacara-se como aluno do colégio Militar do Rio de Janeiro. durante a 
juventude, no Rio Grande do sul, comandou as tropas provisórias da lega-
lidade em quatro rebeliões armadas, de 1923 a 1926. durante esse período 
tumultuado, foi instrutor do tiro de Guerra de Uruguaiana e tenente-coronel 
comissionado pelo estado, organizando o 5º corpo de Provisórios. Anos mais 
tarde, graças ao seu papel central na Revolução de 1930, ele receberia a alcu-
nha de “A estrela da Revolução”.

Aranha era um homem dos pampas, onde aprendera a combater montado 
a cavalo, de espada em punho, à frente das suas tropas. em 1923, durante o 
célebre combate da Ponte do Ibirapuitã, atravessou a ponte longa e estreita ao 
lado de Flores da cunha, sob o fogo cerrado de metralhadoras. Os dois foram 
feridos a tiro na ocasião. Aranha recebeu um balaço no tórax e um irmão de 
Flores foi morto. Recuperado, continuou a perseguição aos rebeldes nas sema-
nas seguintes, arriscando a vida constantemente. “tive [...] o meu cavalo morto 
com dois balaços e o meu capote gravemente ferido numa das abas”, escreveu 
bem-humorado à sua esposa. em 1925, liderando uma carga de cavalaria contra 
posições inimigas, protegidas por um muro de pedra e defendidas por armas au-
tomáticas, o futuro chanceler foi atingido por um tiro no calcanhar. sua tropa 
teve 12 homens mortos e 35 feridos (os adversários tiveram mais de 50 mortos). 
O ferimento deixou sequelas, que só lhe permitiram andar novamente após três 
longos anos: primeiro apenas com ajuda, depois com muletas, passando a usar 
bengalas e sapatos especiais.60 

na trama política imaginada por Vargas, a assinatura de um vultoso con-
trato de fornecimento de material bélico com a Alemanha, em 25 de março, 
serviria para amortecer os efeitos da repressão às atividades do nsdAP.61 entre-
tanto, isso não foi suficiente para aplacar a ira do embaixador germânico. na 
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tarde de 27 de março, o agitado Karl Ritter uma vez mais procurou o ministro 
das Relações exteriores para reclamar das medidas tomadas contra os alemães. 
exaltado, advertiu que o Partido nazista possuía cerca de três mil membros no 
Brasil e que, por ser um órgão do governo do Reich, seu livre funcionamento 
era uma reivindicação não negociável. disse que “o Partido nazista era a pró-
pria Alemanha e não havia como serem dissociados um do outro”. 

Procurando acalmar os ânimos, Aranha propôs que esquecessem suas po-
sições por um momento e conversassem de homem para homem, colocando 
as cartas na mesa como pessoas cultas que desejam compreender o problema 
e encontrar a melhor solução. com dificuldade para esconder a emoção, o 
brasileiro ponderou que não era possível ao Brasil, ou a qualquer país, estender 
as garantias e regalias concedidas aos representantes diplomáticos aos compo-
nentes dos partidos políticos. Aranha não falou abertamente sobre o absurdo 
da pretensão de Ritter – que procurava ditar os rumos da política interna do 
Brasil –, atendo-se ao modus operandi da diplomacia. conversaram durante uma 
hora e meia e despediram-se cordialmente – embora Aranha tenha escrito a 
Vargas sobre a tentativa de amansar a “fúria nazista”. todavia, nenhum dos dois 
arredou de suas posições.62 

enquanto Aranha e Ritter travavam um duro embate diplomático acer-
ca das atividades do nsdAP, um oficial brasileiro e sua família vivenciavam na 
Alemanha o modelo de sociedade que o Partido nacional-socialista sonhava 
implantar no Brasil.

PersONA NON grAtA

O major Gellio de Araújo Lima, engenheiro militar, 42 anos, era mem-
bro de uma comissão de pouco mais de uma dezena de oficiais brasileiros 
na Alemanha, no início de 1938. O grupo fora designado pelo Ministério 
da Guerra para acompanhar os testes com o armamento adquirido junto à 
Krupp. A empresa alemã já havia dado início à fabricação do material bélico 
desde o começo do ano, produzindo os canhões mesmo antes do fechamento 
do negócio. como a missão estava prevista para durar anos, os militares foram 
autorizados a levar suas famílias. 

Os membros da comissão encontraram uma sociedade de organização e 
desenvolvimento econômico impressionantes, mas que construíra uma imagem 
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errônea e preconceituosa do Brasil – tido como um território povoado por uma 
sub-raça ou algo semelhante. Boa parte desse imaginário provinha da miscige-
nação característica da população brasileira – malvista pelo nazismo, que consi-
derava a raça negra inferior às demais. como Gellio e sua família possuíam ca-
racterísticas físicas que os alemães identificaram como da raça ariana, nenhum 
deles sofreu qualquer espécie de discriminação, mas alguns poucos membros do 
grupo com a pele mais escura foram visivelmente deixados de lado em reuniões 
sociais ou mesmo no trabalho.63

se em pleno século XXI, com todas as facilidades da moderna tecnologia, a 
imagem do Brasil ainda é apresentada de forma estereotipada em muitos países 
estrangeiros, nos anos 1930 o quadro era muito pior. na escola, as novas cole-
gas das filhas do militar mostraram-se curiosas para saber a respeito do país das 
recém-chegadas, querendo ver fotografias e descobrir como era a sociedade, a 
vida e as pessoas de lá. Quando lhes foram mostradas fotos do Rio de Janeiro, 
dos prédios de copacabana e do centro da cidade, as meninas foram chamadas 
de mentirosas pelas colegas, que diziam serem as fotos de nova York ou de qual-
quer outro lugar, menos de uma cidade brasileira. 

dentre uma série de perguntas constrangedoras, indagavam como era vi-
ver num país de índios, florestas e cobras. sobretudo, estranhavam o fato de as 
brasileiras serem brancas e de olhos claros, creditando sua aparência “ariana” à 
certeza de que elas seriam descendentes de alemães. essa concepção originava-
se da propaganda do nsdAP, que considerava o estado de santa catarina uma 
colônia germânica instalada em um território autônomo na América do sul. 
elas não sabiam – ou não acreditavam – que o estado fazia parte do Brasil.64 

Quando souberam que a esposa e uma das filhas do major haviam nascido 
em são Francisco do sul, em santa catarina, isso pareceu “esclarecer tudo” às 
jovens alemãzinhas. 

As informações sobre a colônia alemã no sul do Brasil chegavam aos jo-
vens pela máquina de propaganda do Partido nazista. Pelo fato de as meninas 
estudarem em um colégio frequentado pelas filhas das elites locais, o estabeleci-
mento era constantemente visitado por autoridades e ministros do Reich, como 
Göring e Goebbels, que proferiam discursos referindo-se à santa catarina sem 
ao menos citar o Brasil. Os líderes nazistas visualizavam o estado sulino como 
um território de colonização germânica, que, futuramente, tornar-se-ia parte do 
grande Império Alemão.

O ideário racial nazista chegava às crianças de forma insidiosa. Laís, a filha 
mais nova do casal, saíra do Brasil com apenas 3 anos e poucas lembranças da 
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terra natal. Gellio e sua esposa não se preocuparam em protegê-la da doutrinação 
ideológica, acreditando que a pouca idade a protegeria. todavia, o casal estava en-
ganado. Anos depois, quando parte da família desembarcou no Rio de Janeiro – ao 
término de uma fuga cinematográfica da Alemanha –, a menina se deparou com 
um homem negro. Laís assustou-se e começou a chorar. Quando sua mãe quis saber 
o motivo do choro, “a menina respondeu que havia ouvido, na Alemanha, muitas 
histórias nas quais os ‘monstros’ eram sempre negros e ela estava com medo!”.65 A 
semente do preconceito racial havia germinado na alma inocente da pequena.

O mês de março de 1938 foi especialmente turbulento na europa: palco 
de eventos com ampla repercussão internacional. no dia 12, o exército alemão 
entrou na Áustria sem encontrar oposição; no dia seguinte, a Alemanha anun-
ciava a anexação do país vizinho, colocando um ministro alemão no cargo de 
chanceler; em 15, Hitler desfilava pelas ruas de Viena, sendo recebido por uma 
multidão entusiasmada, que estendia orgulhosamente o braço direito em sua 
direção, fazendo a saudação nazista.

nos territórios ocupados pelo Reich, a perseguição aos judeus começou 
de imediato. Vários deles foram humilhados publicamente, sendo obrigados 
a escovar o chão das calçadas de Viena sob os olhares risonhos de policiais e 
de transeuntes.66 na Alemanha, à medida que a ideologia nazista crescia em 
influência e poder, os estrangeiros e religiosos passavam a ser mais persegui-
dos. As freiras que cuidavam da escola das filhas de Gellio desapareceram, e 
o colégio foi fechado. embora fosse católica, a família do oficial logo come-
çaria a sentir os efeitos da discriminação aos estrangeiros. Quando voltavam 
a pé do colégio, duas das filhas do casal foram abordadas por membros da 
Juventude Hitlerista, que haviam ouvido a conversa das meninas em portu-
guês. sem conhecer a língua delas, o ódio xenofóbico encarregou-se de pro-
videnciar a resposta e o grupo passou a segui-las, gritando que eram judias e 
ameaçando-as de agressão. Uma das meninas recebeu um chute por trás. As 
duas fugiram apavoradas, gritando por socorro, sendo salvas por um grupo 
de senhoras que afugentou o bando raivoso.

A situação da família de brasileiros tornava-se mais delicada a cada dia. cer-
ta vez, o apartamento onde a família morava foi atacado por integrantes da Juven-
tude Hitlerista. Os fanáticos gritavam bordões antissemitas, pichando uma das 
paredes do prédio com a frase: “porcos judeus”, enquanto lançavam pedras, que 
quebraram uma das janelas do imóvel. As meninas entraram em pânico, choran-
do sem parar, abrigadas debaixo da mesa da sala. Ao tomar ciência do ocorrido, 
Gellio tentou proteger seus entes queridos da sanha nazista, pegando emprestado 
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na embaixada uma bandeira do Brasil que hasteou na varanda do apartamento. 
A iniciativa estava longe de ser uma garantia de segurança, pois nessa época a aver-
são aos estrangeiros já tomava força entre os membros da Juventude Hitlerista.67

A anexação da Áustria acendeu a luz vermelha no Palácio Guanabara. 
em vez de ceder à pressão de Ritter, Vargas baixou o decreto-Lei nº 383, de 18 
de abril, colocando na ilegalidade todas as organizações estrangeiras (partidos, 
sociedades, fundações ou clubes) e dando o prazo de 30 dias para a sua deses-
truturação. O novo decreto frustrou as esperanças da diplomacia alemã sobre 
um possível recuo brasileiro: “Isso torna a atividade da Auslandsorganisation 
(Organização do Partido nazista no exterior) quase impossível”, assinalou o 
cônsul-geral Lorenz, informando a seus superiores em Berlim que os interven-
tores militares no Rio Grande do sul, no Paraná e em santa catarina haviam 
imposto regulamentos prejudicando o “caráter germânico” naqueles estados, 
mais particularmente em santa catarina, “onde as escolas alemãs estão pratica-
mente sendo assimiladas às escolas do governo brasileiro”. 

com base nas novas regras, a instrução nos graus iniciais deveria ser dada 
em língua portuguesa – o que incluía os mapas, as inscrições em edifícios es-
colares e o uso corrente do português, com exceção apenas durante a visita 
de hóspedes de honra do estado. nenhuma escola poderia ser mantida direta 
ou indiretamente por instituições ou governos estrangeiros. Lorenz reconheceu 
que a ação não era dirigida exclusivamente contra as escolas alemãs, mas, por 
ser o elemento alemão o mais numeroso e com facilidades escolares maiores, era 
justamente ele o mais atingido.68

Visando obter maiores instrumentos de pressão contra o Brasil – inclusive 
a autorização para ameaçar Vargas com o rompimento das relações diplomáti-
cas entre os dois países – Ritter enviou a Berlim um longo relatório, no qual 
destacava uma série de medidas antirracialistas baixadas pelo estado novo. O 
diplomata, membro do partido nazista, sabia o grau de impacto que o relatório 
causaria na alta cúpula do Partido, empenhado em promover a “pureza racial” 
alemã, segregando “raças” e etnias consideradas inferiores. nas principais áre-
as de colonização germânica da região sul, os jornais de língua alemã eram 
subsidiados pelo nsdAP e incentivavam os imigrantes a evitar casamentos com 
outros grupos étnicos.69 Para o horror de Ritter, o governo Vargas fez justamente 
o contrário em relação aos alemães e seus descendentes no Brasil. Procurando 
despertar a ira dos seus superiores, o embaixador alemão fez um verdadeiro li-
belo às medidas antirracialistas de Vargas – que se contrapunha diametralmente 
à propaganda segregacionista do III Reich.
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O presidente está obcecado com a ideia de eliminar as diferenças étnicas 
existentes na população brasileira, e criar uma raça brasileira homogênea, 
com língua e cultura uniformes. Aí, então, os Volksdeutsche [alemães étnicos 
nascidos fora do Reich], aproximadamente um milhão entre os estados do 
sul, perturbam-no fortemente porque mantêm sua língua, sua cultura e sua 
consciência racial alemã mais do que os italianos, os holandeses, os polacos 
e outros.70

Apesar da gritaria promovida por Ritter, as medidas governamentais fo-
ram aceitas pelos colonos alemães sem maiores problemas. A ação coordenada 
dos interventores procurou alternativas para contornar as proibições, em espe-
cial, a do ensino em língua estrangeira. “determinei o fechamento de todas as 
escolas alemãs, mas uma escola só era efetivamente fechada quando o governo 
do estado abria outra para matricular os alunos, pois eu não tinha o direito 
de deixar os meninos sem instrução”, afirmou cordeiro de Farias, interventor 
federal no governo do Rio Grande do sul.71 

Havia o entendimento de que o emprego da língua alemã nas escolas das 
colônias sulistas se devia à quase total ausência do estado na região, pouco 
capacitado ou interessado em promover a educação nas áreas rurais. Assim, 
foram criados incentivos especiais para as professoras que concordassem em 
se deslocar para as regiões mais distantes, sob maior influência alemã. Foram 
oferecidos a elas residência, serviço de saúde e proteção policial, além do salário 
normal a que tinham direito.72 Algumas professoras que lecionavam em locais 
recalcitrantes ao governo informavam os nomes das famílias que resistiam em 
aceitar os novos padrões educacionais, por meio da secretaria de educação. 

de posse das listas, o governo trouxe a Porto Alegre, como convidados, 
grandes grupos de 500 crianças – chamadas de “coloninhos” –, sobretudo na 
semana da Pátria. Os jovens passavam cerca de um mês passeando na capital 
gaúcha e no litoral, onde ficavam hospedados em casas de família e iam às fes-
tividades. Muitos também conheciam o mar pela primeira vez e participavam 
dos desfiles escolares de 7 de setembro.73 era preciso cortar o mal pela raiz, 
incutindo nessas crianças valores morais e cívicos que as tornassem orgulhosas 
de serem brasileiras, independentemente da origem dos seus pais.

A política do estado novo empenhou-se em eliminar os quistos étnicos 
no Brasil, num momento histórico em que a presença maciça de imigrantes 
alemães em outros países era vista como estímulo para sua anexação pelo Reich. 
na vizinha Argentina, em abril de 1938, a embaixada e os consulados alemães 
abriram suas instalações para a votação do plebiscito do Anschlüss (anexação), 
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com a realização de comícios, marchas, tropas uniformizadas e exercícios, o que 
motivou protestos do embaixador argentino em Berlim.74 

conforme o governo brasileiro intensificava a repressão às atividades li-
gadas ou correlatas ao nsdAP, mais subia o tom das queixas do embaixador 
alemão. em 10 de maio, Ritter entregou a Aranha uma nota de protesto contra 
as ações do governo, argumentando que o Partido nazista, ao contrário dos 
partidos parlamentares de outros países, era um Partido estatal ao qual se con-
fiavam tarefas oficiais e que, por isso, a proibição brasileira havia “atingido um 
órgão da administração do estado alemão”. na madrugada seguinte, o ataque 
desesperado dos integralistas contra o Palácio Guanabara jogaria por terra as 
pretensões da diplomacia germânica. 

Quase dois meses antes, em 18 de março, o governo anunciara a desco-
berta de uma conspiração para a tomada do poder, com ramificações em vários 
estados. Foram encontradas relações com nomes de pessoas a serem assassina-
das – incluindo Vargas, autoridades ministeriais e outras pessoas importantes – e 
uma lista com nomes de oficiais das Forças Armadas envolvidos na conspiração, 
inclusive alguns generais. A quantidade de detenções foi tamanha que, uma vez 
abarrotados os presídios, tiveram de ser criados campos de concentração para os 
integralistas em Minas Gerais e em Fernando de noronha.

Após a frustrada tentativa de golpe, Ritter escreveu ao Ministério do ex-
terior alemão dizendo que não lhe surpreendia a eclosão do movimento contra 
Getúlio Vargas, em face das condições locais, e que fora a segunda revolta com 
derramamento de sangue desde a implantação da ditadura. dessa feita, o presi-
dente e sua família, “inclusive as mulheres, tiveram de se defender com revólver 
na mão”. O embaixador recomendou que a imprensa alemã “destacasse o des-
contentamento popular contra a completa submissão de Vargas às ordens dos 
estados Unidos” e a “traição ao movimento integralista”. 

Ritter foi irônico ao comentar os detalhes da operação integralista que 
atacou os apartamentos dos funcionários da alta administração (dutra, Góes 
Monteiro e outros) sem conseguir prendê-los. O diplomata zombou dos bra-
sileiros, dizendo que os poucos defensores do palácio presidencial foram ca-
pazes de manter-se por cerca de uma hora contra uma força superior, antes da 
chegada de reforços: “certamente uma situação possível apenas em um país 
como o Brasil”.75

Aparentemente, o embaixador esquecera-se de que o Partido nazista ha-
via desencadeado uma tentativa de golpe de estado em Munique, na década 
anterior, em moldes semelhantes aos da ação brasileira, fracassando igualmen-
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te. O atentado integralista inspirara-se no putsch (golpe) deflagrado em 1923, 
que provocara a prisão de Hitler. O líder nazista seria libertado no ano seguin-
te, chegando, mais tarde, ao poder, graças a uma conjunção de fatores: seu 
inegável talento político; o dom da oratória capaz de arrebanhar as massas; a 
máquina de propaganda de Goebbels; o estímulo ao orgulho nacional, ferido 
pelas “cláusulas humilhantes” do tratado de Versalhes; os efeitos da agitação 
comunista; entre outros. no Brasil, excluída a ameaça latente dos comunistas, 
a realidade política era outra. Além do mais, Plínio salgado estava longe de 
ser um Adolf Hitler. Felizmente.

O ataque ao Palácio Guanabara azedou de vez as relações diplomáticas 
entre o Brasil e a Alemanha e, por muito pouco, não causou a saída de Ara-
nha do Itamaraty. Um irmão seu, o capitão Manuel Aranha, participou de 
uma ação ousada que colocou severo Fournier a salvo na embaixada da Itália. 
Junto a outros oficiais, o capitão furou o bloqueio militar em torno do local, 
levando Fournier escondido no porta-malas de um automóvel. A notícia caiu 
como uma bomba no meio diplomático e no alto escalão do governo. enver-
gonhado, Aranha escreveu uma carta ao presidente, solicitando exoneração 
do cargo. todavia, Vargas compreendeu que a atitude do oficial fora motivada 
por um sentimento humanitário, atendendo à súplica do pai de Fournier – 
um coronel do exército –, ciente de que a polícia do estado novo não deixa-
ria seu filho com vida por muito tempo. Getúlio empenhou todos os meios 
de que dispunha para demover Aranha da decisão, conseguindo seu intento 
somente após muito esforço.76

O embaixador alemão previu o fortalecimento da influência do exército 
e da polícia no governo brasileiro, incluindo-se a deterioração das relações 
com a Alemanha, em virtude das notícias publicadas na imprensa sobre a 
participação de elementos germânicos no plano integralista. nos dias seguin-
tes ao ataque ao Palácio Guanabara, vários membros do Partido nazista co-
meçaram a ser detidos em são Paulo para a “investigação de sua atividade 
política no Brasil”. Wilhelm Koenig, representante do escritório do Reich-
bahn e membro do Partido nazista, estava entre eles, pois seu automóvel fora 
visto nas vizinhanças do Palácio justamente nas horas críticas do atentado. 
em 13 de maio, assim que a polícia começou a prender alguns cidadãos ale-
mães, Ritter enviou um protesto enérgico ao chanceler brasileiro, reiterando 
uma reclamação anterior, de 10 de maio, contra o decreto do governo que 
proibia o funcionamento de partidos estrangeiros em solo nacional. Aranha 
respondeu-lhe com frieza, afirmando que, se os alemães foram presos, havia, 
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indubitavelmente, boas razões para isso e que o governo não modificaria o 
decreto de 18 de abril.77 

Após a prisão de membros do Partido nazista, o embaixador alemão 
consultou os superiores por meio de um telegrama urgentíssimo, no qual 
solicitava autorização para pressionar o governo brasileiro.78 O secretário de 
estado Weizsäcker respondeu vagamente: “os passos aí têm nossa completa 
aprovação”, recomendando que se falasse francamente aos brasileiros, pois 
estavam em jogo “o prestígio e a preservação da colônia alemã no Brasil”.79 

sem receber uma resposta clara, o embaixador enviou um novo telegrama 
no mesmo dia, perguntando se estaria autorizado, do Brasil, a romper as 
relações diplomáticas.80 Antes de autorizar ou não, o governo alemão quis 
mais informações a respeito da participação de cidadãos alemães no aten-
tado. em 16 de maio, o ministro do exterior orientou Ritter a informar 
“sem reservas, sobre se, como resultado de inabilidade e erros de pessoas 
de origem alemã ou outros elementos alemães, as acusações levantadas e as 
medidas tomadas contra nós possam de alguma maneira justificar-se”.81 

Antes de responder aos superiores, o embaixador alemão resolveu sondar 
o chanceler brasileiro. no dia seguinte, Aranha recebeu Ritter em seu gabine-
te, dizendo-lhe que o argumento sobre o caráter oficial do Partido nazista era 
“inadmissível”.82 Após a conversa com o brasileiro, o alemão escreveu a Berlim, 
esquivando-se de responder diretamente ao questionamento feito pelo ministro 
do exterior. disse estar convencido de que o “governo brasileiro não está de 
posse de qualquer prova da participação de nacionais alemães” no atentado a 
Vargas. Ritter reconheceu que, desde o princípio de 1937, houve inabilidade 
por parte de elementos alemães, mas que isso não daria motivo para a proibição 
do funcionamento da organização partidária. Por fim, reiterou o pedido para 
ameaçar o governo brasileiro com a quebra de relações diplomáticas.83 

Weizsäcker ignorou o pedido de Ritter. Visando evitar novos embara-
ços para a diplomacia germânica, o Ministério do exterior alemão determi-
nou a expulsão de todos os Volksdeutsche e pessoas com dupla nacionalidade 
das organizações alemãs na América Latina, inclusive a Federação 25 de Ju-
lho (organização fundada pelos alemães e por seus descendentes em 1936). 
Além disso, obrigou que as entidades filiadas ao Partido nazista submetes-
sem seus estatutos a Berlim.

no final de junho, colin Kopp, cidadão brasileiro de origem alemã 
– secretário da federação e um dos colaboradores mais próximos de Von 
cossel, líder do Partido nazista no Brasil – foi preso numa sexta-feira, mor-
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rendo no dia seguinte, alegadamente por suicídio. devido à idade avançada 
do presidente da associação, cabia a Kopp a direção dos negócios. Ritter 
não acreditou na versão oficial divulgada pelo governo e encomendou uma 
necropsia sigilosa. de acordo com o laudo, havia ferimentos que sugeriam 
severas torturas, tornando-se difícil acreditar na possibilidade de suicídio. 
O embaixador interrogou várias pessoas próximas a Kopp, descobrindo 
que o falecido estava de posse de inúmeros documentos altamente com-
prometedores. Um deles planejava uma nova revolta integralista a ser de-
flagrada em breve nos estados do sul. Alarmado, Ritter escreveu um ofício 
secreto a Berlim:

 deve ser presumido que esses arquivos caíram em mãos da polícia [...]. 
Outras declarações – uma explicação delas levar-nos-ia muito longe – fazem 
infelizmente parecer certo que esse documento esteja em mãos da polícia 
brasileira. A sua leitura mostra imediatamente quão seriamente a embaixa-
da está comprometida.84 

Após o incidente, a embaixada alemã deu abrigo a vários cidadãos alemães 
ligados à Federação 25 de Julho, incluindo Barwich, representante da agência 
de notícias alemã, que fornecia o noticiário internacional para a imprensa sul-
americana. embora não restasse dúvida de que integrantes da diplomacia do 
Reich estavam envolvidos com o putsch integralista, Vargas aquiesceu o pedido 
de Ritter de que fosse emitida uma declaração oficial isentando os alemães 
de envolvimento no golpe integralista. todavia, os brasileiros estavam con-
vencidos justamente do contrário. Aranha segredou ao embaixador caffery 
que a cúpula do governo acreditava terem os representantes da embaixada 
simpatizado com os conspiradores e participado do planejamento do golpe.85 

O motivo para a posição contraditória do governo brasileiro é eviden-
te. não era do interesse do Brasil a suspensão de relações diplomáticas com 
a Alemanha, pois as duas nações partilhavam de um proveitoso e significa-
tivo comércio que contrabalançava as relações comerciais com os eUA. Além 
disso, pesava um fator da mais alta relevância: o militar. no final de março 
de 1938, o Ministério da Guerra assinara um contrato com a firma alemã 
Krupp, que estabelecia o fornecimento de armas no valor de 105 milhões de 
reichmarks, tendo sido adiantado o pagamento de vários milhões.86 A enco-
menda abrangia 1.080 canhões de diversos tipos, munição correspondente e 
viaturas motorizadas que o governo norte-americano se negava a vender aos 
brasileiros por razões variadas.
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Após a tentativa de golpe integralista, Ritter enviou a Berlim um longo 
e esclarecedor relatório político. sua leitura desmonta uma série de versões 
elaboradas no pós-guerra. em especial, as que forjaram uma dicotomia polí-
tica no estado novo, antagonizando suas lideranças em facções Pró-Aliados 
e Pró-eixo.

de qualquer forma, é certo que, apesar de alguma simpatia pessoal para 
com o elemento germânico por parte do presidente e de alguns militares 
influentes e ministros, politicamente eles se opõem a tudo que seja alemão 
e a todas as atividades alemãs. eu também acredito que essa atitude não 
seja apenas temporária, mas devemos contar com ela como permanente. 
estou, portanto, muito cético quanto ao êxito de meus atuais esforços para 
solucionar a controvérsia surgida com a proibição das atividades do nsdAP 
nos estados do sul.87

em 21 de maio, Aranha procurou amenizar a tensão diplomática entre 
as duas nações. Aproveitando a proximidade da recepção ao ministro do exte-
rior chileno, o chanceler convidou o embaixador alemão e os demais funcioná-
rios da embaixada para um baile. Ritter agradeceu o convite, mas afirmou que 
não considerava apropriado dançar em um baile do ministro do exterior “no 
momento em que nacionais alemães estavam presos sob a suspeita de estarem 
envolvidos na revolta contra o governo brasileiro”. Aranha retrucou que iria ins-
truir o embaixador brasileiro em Berlim a não mais aceitar convites do governo 
alemão. Ritter subiu o tom, dizendo que 

não havia necessidade de dar essa informação ao embaixador em Berlim, 
pois ele não mais receberia convites do governo alemão, em nenhum caso, 
enquanto o nsdAP estivesse proibido aqui. O ministro pareceu ficar des-
concertado e bastante aborrecido com esta comunicação.88 

Ao ouvir a resposta do alemão, o brasileiro sentiu-se tão ultrajado que 
seu rosto ficou completamente vermelho. O chanceler replicou asperamente: 
“neste caso, queira aceitar o último convite que lhe dirijo, que é o de se retirar 
imediatamente do meu gabinete”.89 

Ritter apostou nos resultados de uma pressão sobre o Brasil, instando 
aos seus superiores que medidas estritas fossem tomadas, de maneira que a 
embaixada brasileira e o seu pessoal em Berlim não recebessem convite do 
Reich. O embaixador conseguiu transformar a oportunidade de distender as 
relações tensas entre os dois países em um novo incidente diplomático. toda-
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via, seu tiro saiu pela culatra. Por ordem de Ribbentrop, Weizsäcker, secretá-
rio de estado alemão, escreveu a Ritter, passando-lhe uma reprimenda. disse 
que ele “havia assinado um cheque em branco contra Berlim sem estar seguro 
de que seria honrado”. O alemão foi obrigado a se retratar, sendo encarregado 
de informar a Aranha que não haveria boicote social ao embaixador do Brasil 
na Alemanha.90

no início do mês seguinte, o embaixador italiano em Berlim informou 
às autoridades alemãs sobre o tratamento diferenciado que a colônia italiana 
recebia no Brasil. segundo ele, a colônia italiana “gozava de tantas vantagens, 
que as provisões legais contra a minoria alemã e suas escolas não haviam sido 
ainda cumpridas no que se refere à minoria italiana”. nessa oportunidade, o 
secretário de estado alemão compreendeu por que o embaixador italiano no 
Rio de Janeiro ainda não concordara em empreender uma ação conjunta com 
o embaixador Ritter. Foi essa a estratégia proposta por Aranha a Vargas no 
início do ano, quando sugeriu que as restrições políticas aos alemães no Brasil 
fossem abrandadas com relação aos italianos, a fim de dividir a provável resis-
tência conjunta do eixo. em abril, Vicente Loja, embaixador italiano no Brasil, 
foi chamado por Aranha e informado de que a lei não afetaria, na prática, as 
organizações italianas. da mesma forma, o embaixador brasileiro em Roma foi 
instruído a tranquilizar o governo fascista.91 

O ardil de Aranha e Vargas funcionou admiravelmente; em parte, graças 
à desunião de esforços diplomáticos do eixo no Brasil. ciente de um entendi-
mento secreto ocorrido entre o governo brasileiro e o italiano, Weizsärcker son-
dou o Ministério de Assuntos exteriores italiano durante uma visita do Führer 
à Itália. entretanto, seus esforços foram em vão: “não encontrei qualquer sim-
patia dos italianos para minha sugestão de que poderíamos, apesar disso, agir 
em conjunto”, declarou.92 em junho, o embaixador italiano em Berlim acon-
selhou ao secretário de estado que, pela sua experiência no Rio de Janeiro, “a 
política mais efetiva seria a de não ferir as sensibilidades brasileiras e adotar um 
tom cordial, mesmo nas situações difíceis”.93 todavia, era tarde demais.

A contínua pressão de Ritter sobre Aranha provocara marcas indeléveis 
no relacionamento bilateral. em agosto, quando o diplomata germânico viajou 
à Alemanha, a fim de participar de um congresso da Auslandsorganisation e 
da convenção anual do Partido nazista, Aranha vislumbrou a oportunidade de 
livrar-se do incômodo estrangeiro. O chanceler determinou a José Joaquim Mu-
niz de Aragão, embaixador brasileiro em Berlim, que informasse às autoridades 
alemãs que Ritter não era mais bem-vindo no Brasil. em resposta, o Ministério 
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do exterior alemão exigiu que a mensagem viesse por escrito. Autorizado por 
Vargas, Aranha instruiu Aragão a declarar Ritter persona non grata, o que foi 
feito em 1º de outubro. em represália, o governo alemão determinou uma pro-
vidência idêntica, solicitando o retorno de Muniz de Aragão ao Brasil.94 Os laços 
diplomáticos entre os dois países estavam por um fio.

no ano seguinte, procurando sensibilizar o governo alemão a restabele-
cer os laços diplomáticos com a troca de embaixadores – e assim contrabalan-
çar a crescente influência norte-americana –, Vargas enviou Lutero Vargas, 
um dos seus filhos, para estudar durante seis meses na Universidade de Ber-
lim. Por sua vez, o Ministério da Guerra fechou um contrato de fornecimento 
de material ótico com a firma alemã carlos zeiss, em 10 de janeiro de 1939. 
contudo, as relações entre os dois países seriam normalizadas apenas em ju-
nho, com as nomeações dos embaixadores ciro de Freitas Vale, para Berlim, 
e curt Max Prüfer, para o Rio de Janeiro.95 

Mesmo ultrapassado o grave incidente, a diplomacia alemã manteve o 
foco na pressão contra Oswaldo Aranha. em fevereiro de 1939, o Ministé-
rio das Relações exteriores do Reich havia sugerido a indicação de um novo 
embaixador no Brasil, mais efetivo do que um encarregado de negócios, para 
“contrapor-se ao embaixador americano e ao ministro do exterior, Aranha, 
que infelizmente segue a liderança dos americanos em todos os assuntos”.96 
Assim, a nomeação do embaixador Prüfer para a representação alemã no Rio 
de Janeiro não alterou substancialmente o quadro político deixado por Ritter, 
pois o novo diplomata também era filiado ao Partido nazista, aparentando ter 
as suas ações ainda mais conduzidas pela ideologia do que o antecessor. Prüfer 
queixava-se dos efeitos de uma suposta conspiração internacional judaica, es-
crevendo em seu diário em 21 de junho de 1941: “O pan-americanismo serve 
apenas para a hegemonia da facção judaica em torno de Roosevelt e possui 
suas conexões em todos os países da América Latina”.97 Após regressar à Ale-
manha, em setembro de 1942, o alemão fez valer o seu antissemitismo com 
ações práticas. Gozando de trânsito livre entre os administradores dos campos 
de concentração, Prüfer fechou os contratos da firma topfs and sons para o 
fornecimento dos fornos crematórios destinados aos campos de extermínio 
em dachau, Buchenwald, Mauthausen e Auschwitz-Birkenau.98 ele sabia exa-
tamente a destinação do material. Informado por amigos militares, Prüfer 
estava a par do genocídio dos judeus e de outras etnias desde novembro de 
1942, quando escreveu em seu diário: 
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esta manhã, eles me contaram sobre as horríveis histórias relativas ao 
tratamento dado aos persas [uma expressão alemã para os judeus]. Homens, 
mulheres e crianças foram massacrados em grande número por gás veneno-
so ou metralhadoras. O ódio que, inevitavelmente, deve surgir a partir desse 
evento jamais será apaziguado. Hoje, toda criança sabe a respeito disso nos 
menores detalhes.99

cHOQUe de nAcIOnALIsMOs

A sólida estrutura montada pelo governo alemão no Brasil começou a 
desmoronar a partir do final de 1937. tão logo foi decretado o estado novo, 
Karl Ritter afirmou que “não existiam diferenças políticas entre o Brasil e a 
Alemanha e que não podia imaginar que viesse a surgir alguma no futuro”. 
Mas o flerte diplomático durou pouco tempo. no início de dezembro, a polícia 
estourou centros integralistas em várias partes do Brasil, com o apoio do pode-
roso departamento de Imprensa e Propaganda (dIP). Foram fechados inúmeros 
jornais ligados ao movimento, sendo apreendidos depósitos de armas clandesti-
nos. O Partido nazista seria o próximo alvo.

A estratégia política utilizada pelos nazistas e integralistas fora extrema-
mente bem-sucedida até novembro daquele ano, propiciando a fundação de 
centenas de entidades ligadas ao movimento. todavia, a enxurrada de novos 
adeptos dificultava o controle das ações. nem Ritter, nem cosow, nem Plínio 
salgado foram hábeis para conter a ambição e a impetuosidade dos seus correli-
gionários, culminando no ataque fracassado a Vargas e sua família, que repercu-
tiu negativamente para a imagem do nsdAP e da AIB junto à imprensa e à opinião 
pública, aumentando a rejeição aos países do eixo no Brasil.

A diplomacia alemã percebeu tardiamente o potencial de conflitos 
gerados pelas atividades ostensivas da Auslandsorganisation nas Américas. 
Apenas em 18 de maio de 1938 – uma semana após o atentado ao Palá-
cio Guanabara – seus dirigentes resolveram colocar ordem na casa. Berlim 
mandou que as missões na América Latina evitassem quaisquer atividades 
abertas, concentrando-se na doutrinação interna.100 também é provável que  
a realidade política brasileira tenha sido mal interpretada pela diplomacia 
alemã. A falta de relações diplomáticas do Brasil com a URss, a colocação do 
PcB na ilegalidade, a instauração do estado novo, a saída brasileira da Liga 
das nações e a forte influência política da AIB, entre outros motivos, podem 
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ter levado à crença de que o combate ao comunismo implicava, automatica-
mente, numa aproximação com o nazifascismo. 

Ocupando o posto de maior autoridade do Reich no Brasil, Ritter não 
observou as nuances do jogo político, protestando além dos limites aceitá-
veis quando o Partido nazista teve suas atividades proibidas. de um modo 
geral, a diplomacia alemã insistiu em fomentar o antagonismo entre Vargas 
e Oswaldo Aranha, subestimando os fortes laços de amizade entre os dois. 
Von Levetzow – substituto provisório de Ritter – apontou dois caminhos 
viáveis para a política alemã em 1938: apostar na “posição enfraquecida 
de Oswaldo Aranha para obter vantagens nas relações econômicas entre 
os dois países” ou agir “firmemente junto ao atual governo brasileiro, em 
todas as oportunidades possíveis”. O alemão escolheu dar ênfase à primeira 
alternativa: “talvez esta fosse melhor para afastar nosso grande oponente no 
Brasil, Oswaldo Aranha”, a quem o alemão definiu como “um ministro do 
exterior serviçal da América do norte”.101 

no início de 1939, Levetzow enviou uma carta ao príncipe Bismarck, tra-
çando um perfil sociológico dos brasileiros:

de início, gostaria de dizer que o Brasil e o governo brasileiro devem ser 
considerados sob luzes diferentes das que usamos, por exemplo, para con-
siderar os governos na europa. Aqui, as intrigas desempenham um papel 
muito importante, e o mesmo é verdade em relação à amizade. Qualquer 
brasileiro, assim como qualquer estrangeiro, que pretenda fazer negócios 
no Brasil tenta obter amigos para ir adiante em seus interesses. Aqueles 
que não têm amigos perdem a influência, e não podem obter nada. Um 
ministro brasileiro é inclinado a fazer um favor a um diplomata estrangeiro 
de quem goste, mesmo que isso não sirva estritamente aos interesses do 
país. Por outro lado, ele terá a mesma disposição para esquecer os interesses 
de seu país ou de alguns círculos comerciais nacionais, se ele assim puder 
prejudicar os esforços de um diplomata de que não goste.102

A análise de Levetzow precisa ser vista com cautela, pois remete, indire-
tamente, à amizade entre o embaixador caffery e Aranha, contrapondo-se ao 
trato pouco amistoso entre o brasileiro e Karl Ritter. essa avaliação particular 
da diplomacia nacional camufla a defasagem de qualificação e de características 
pessoais entre caffery e Ritter. O norte-americano era um diplomata de carrei-
ra, tendo servido por vários anos em diversos países da europa e da América do 
sul. simpático, aprendera o português e parecia ter o temperamento perfeito 
para o trato com os brasileiros.103 Ritter possuía qualificações em outras áreas. 
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Formado em direito, antes de chegar ao Brasil trabalhara desde 1918 no escri-
tório de economia do Ministério do exterior alemão, onde fora o encarregado 
dos assuntos econômicos de 1924 a 1927.104 O embaixador alemão não era um 
diplomata de origem, mas um burocrata membro do nsdAP, afinado com a 
ideologia do seu partido.

 O perfil elaborado por Levetzow destaca, porém, um aspecto peculiar da 
sociedade brasileira: a valorização das relações interpessoais típica da cultura 
latina. durante as negociações com as autoridades brasileiras, uma parcela 
dos representantes estrangeiros percebeu o valor da construção de laços de 
confiança mútua. Aqueles que valorizaram essa nuance da cultura nacional – 
e a utilizaram conforme suas características pessoais permitiram – atingiram 
resultados positivos para os interesses das suas nações. Já os que, por quais-
quer motivos a subestimaram ou não souberam adaptar-se à cultura nacional, 
colheram o fracasso. 

A fineza no trato pessoal não era uma das virtudes de Ritter, que se mos-
trava indelicado e inconveniente em conversas e notas diplomáticas, a ponto 
de ser agressivo. num dos diversos encontros tensos com Aranha, o alemão 
“comportou-se de modo tão inconveniente que o chanceler, costumeiramente 
uma pessoa de extrema gentileza, quase o expulsou, fisicamente, porta afora 
do seu gabinete”.105 Ritter priorizou as ambições do nazismo no Brasil em 
detrimento da profícua relação diplomática com os brasileiros – pela qual 
deveria zelar e fortalecer. conforme o próprio alemão verbalizou ao então 
ministro das Relações exteriores do Brasil, Mário Pimentel Brandão, ele era 
“em primeiro lugar, o representante do Führer e do Partido nazista e, em 
segundo, da Alemanha”.106 

*

no pós-guerra, várias razões foram levantadas para explicar o fracasso dos 
planos germânicos no Brasil. Boa parte da historiografia cita como causas a 
pressão política, militar, diplomática e econômica dos eUA, conjugada à supre-
macia de Oswaldo Aranha frente à ala “germanófila” do Ministério da Guerra. 
entretanto, foram poucos os historiadores que puderam chegar às verdadeiras 
raízes dessa questão. 

O Brasil não vendeu seu apoio aos eUA nem foi por ele obrigado a decla-
rar guerra ao eixo. A longa tradição pacifista e a fragilidade das suas Forças 
Armadas não permitiriam aos brasileiros entrar numa aventura bélica sem que 
houvesse um grave atentado à soberania nacional. nunca houve na alta cúpula 
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governamental um segmento americanófilo contrapondo-se a outro germanófi-
lo – como insistem as descrições reducionistas. embora o caminho para atin-
gir seus objetivos não fosse exatamente coincidente, Getúlio, Aranha, dutra e 
Góes Monteiro comungavam dos mesmos ideais. A questão central do fracasso 
da diplomacia alemã originou-se nas suas tentativas de ingerência na política in-
terna brasileira. somado a outras motivações de menor expressão, o choque do 
nacionalismo alemão com o brasileiro acabaria por definir o posicionamento 
do Brasil na segunda Guerra Mundial. 

*

A doutrinação e a influência nazista no Brasil foram desmanteladas graças 
à oposição firme do estado novo, bem como ao espírito pacífico e ordeiro da 
esmagadora maioria dos imigrantes alemães e italianos e de seus descendentes. 
embora preservassem com orgulho as tradições dos seus ancestrais, eles que-
riam distância dos problemas da conturbada europa. seus pais e avós haviam 
buscado no Brasil um pedaço de terra onde pudessem reconstruir os lares e 
recomeçar a vida em paz, longe dos conflitos e das privações que os tiraram do 
Velho Mundo. em solo brasileiro, encontraram quase tudo o que procuravam. 
não havia motivos para a revolta contra o país que os acolheu generosamente 
ou para as práticas segregacionistas estimuladas pelo nsdAP. 

A ideologia do Partido nacional-socialista pregava aos imigrantes ale-
mães a noção de que eles viviam num território onde não havia um povo, 
mas um conglomerado de raças.107 A partir de 1935, as leis de recrutamento 
impostas pelo regime de Adolf Hitler abrangeram todos os nascidos de famí-
lias de origem alemã, inclusive os das fixadas em outros países há gerações.108 
O III Reich procurou incutir-lhes a noção de que eram alemães morando no 
exterior. todavia, a grande maioria dos jovens ignorou chamado para a guer-
ra. Ainda que alguns voluntários brasileiros tenham integrado as fileiras da 
Wehrmacht, o resultado da doutrinação sobre os cerca de um milhão de ale-
mães e seus descendentes no Brasil foi pífio. Mais que isso, o futuro iria mos-
trar uma realidade bem diferente.

Quando foi declarada guerra ao eixo, milhares de jovens descendentes 
de imigrantes europeus atenderam à convocação da Força expedicionária Bra-
sileira (FeB) – muitos ainda sem falar o idioma português.109 Um oficial da FeB 
contou ter comandado no sul do Brasil um pelotão de recrutas que só falavam 
alemão, tornando indispensável o auxílio constante de um intérprete: um sol-
dado negro que passara a vida numa colônia germânica.110 
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Um visitante perspicaz que desce à cripta do Monumento nacional aos 
Mortos da segunda Guerra Mundial, no Aterro do Flamengo, é capaz de perce-
ber o fracasso da propaganda nazista no Brasil. entre as centenas de lápides de 
mármore branco, dezenas estão gravadas com sobrenomes comuns aos alemães: 
como Goering, stobl, Rauen e Wolff, além de outros tantos de origem japonesa 
e italiana, como Higaskino, Bórtolo, Bertini, Rossin e zanetti.111 A sucessão de 
lápides é o testemunho irrefutável do sacrifício dos milhares de descendentes de 
alemães, italianos e japoneses que combateram os regimes totalitários do eixo, 
lutando com a farda da Força expedicionária Brasileira. 

O nsdAP equivocara-se. Muitos dos jovens a quem sua propaganda fora 
dirigida não eram alemães morando no exterior, mas homens dispostos a lutar 
e a morrer pela terra que reconheciam como sua verdadeira pátria: o Brasil.


