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1.

INTRODUÇÃO
O ataque à Pearl Harbor, em 07 de dezembro de 1941, pela aviação japonesa, colocou

a nação norte-americana em estado de guerra contra o Eixo. A partir desse acontecimento, a
pressão estadunidense para que a América Latina se posicionasse ao lado dos Aliados se
intensificou. No Brasil, vale destacar, vigorava um regime ditatorial, o Estado Novo (19371946), sob comando de Getúlio Vargas. O presidente relutava em assumir uma posição no
conflito, já que Alemanha e os Estados Unidos eram seus maiores parceiros nos acordos
comerciais. Entretanto, com o EUA participando da guerra seria cada vez mais difícil manter
a posição de neutralidade brasileira diante do conflito global.
No dia 28 de janeiro de 1942, na III Conferência dos Chanceleres, o Brasil anunciava
o corte de relações com o Eixo. A deliberação da política externa brasileira foi decisiva para
o que aconteceria a seguir no cenário nacional. No livro O Brasil na mira de Hitler (2007,
p.49), do jornalista Roberto Sander, no capítulo Carnaval sombrio , o autor percorreu a
sequência de torpedeamentos de navios mercantes brasileiros no ano de 1942, pelos
submarinos do Eixo. Apenas 18 dias após a decisão de rompimento o navio brasileiro,
Buarque, foi posto a pique pelo submarino alemão U-532.
A partir do breve relato sobre os antecedentes foi possível perceber como o Brasil
estava se comportando internacionalmente, como tais escolhas influenciaram em alguma
medida os torpedeamentos posteriores. Essa análise é importante para a compreensão dos
ataques aos navios mercantes brasileiros em agosto de 1942 na costa entre Sergipe e Bahia,
enquanto fato histórico localizado dentro de um determinado contexto mundial, e não como
eventos isolados.
O projeto de pesquisa

pe na

Segunda Guerra Mundial 1942-1945, tem por objetivo realizar uma análise dos
torpedeamentos sofridos pelos navios mercantes brasileiros (Baependi, Araraquara, Aníbal
Benévolo, Itagiba e Arará), atacados pelo submarino alemão U-507, nos litorais de Sergipe
e Bahia, entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942, observando a repercussão dos ataques que
oficialmente provocaram a entrada do Brasil como único país da América do Sul a se
envolver belicamente no maior conflito mundial.
Parte constante do projeto, o plano de trabalho Estudo sobre os desdobramentos dos

ataques submarinos de 1942 em Sergipe, realizou pesquisas sobre os efeitos da série de
ataques aos navios brasileiros em 1942. O objetivo do plano foi analisar como os
torpedeamentos influenciaram o cotidiano da cidade de Aracaju, como a população reagiu e
se mobilizou acerca da nova realidade.
A análise dos jornais O Nordeste e Folha da Manhã permitiram observar como a
tragédia que vitimou aproximadamente 600 pessoas impactou a população de Aracaju. No
primeiro momento gerando reações populares imediatas com ataque a estrangeiros do Eixo
(alemães, italianos e japonese) residentes em Sergipe, considerados suspeitos de ligação com
os torpedeamentos. O caso do italiano Nicola Mandarino que teve sua casa invadidada e
depredada pela população foi abordado em um dos tópicos, destacando a maneira como a
imprensa trabalhou a imagem desses estrangeiros que passaram a ser vistos como inimigos
da nação.
A partir dos jornais Correio de Aracaju e Folha da Manhã se observou como os
torpedeamentos gerou efeitos a longo prazo no cotidiano, interferindo na economia, no ir e
vir, nas atividades de entretenimento e também o modo como essa população se mobilizou
em torno do estado de guerra. A leitura dessas fontes e algumas obras como Leitura da
Segunda Guerra Mundial em Sergipe, de Andreza Maynard e Dilton Maynard (2013) e
Segunda Guerra: Histórias de Sergipe, de Caroline Barbosa, Andreza Maynard e Dilton
Maynard (2015) possibilitou conhecer melhor a Aracaju da década de 1940.
Foi também estudada a maneira como a censura instituída pelo Estado Novo através
do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) atuava nos jornais. Sobre o uso dessas
fontes, tomou-se certo cuidado, pois nos bastidores dos noticiários existem indivíduos, os
quais possuem interesses e estes podem transparecer em suas produções.
Os impressos foram catalogados e submetidos à interpretação da bolsista e
orientador, analisando-se os termos empregados, a autoria, o texto em si e a forma como a
notícia estava sendo divulgada. Além das fontes, foram propostas várias leituras e indicações
de filmes pelo orientador, para fornecer o embasamento necessário para a realização do
trabalho.
2.

OBJETIVOS
O objetivo do plano foi analisar como os torpedeamentos influenciaram o cotidiano

da cidade de Aracaju, identificando os espaços e personagens envolvidos com o evento,
através da leitura de jornais da época.
Foram objetivos específicos:
Análise da produção historiográfica sobre a Segunda Guerra Mundial em Sergipe;
Catalogação de registros em jornais sergipanos no período da Segunda Guerra
Mundial;
Confecção de verbetes e sínteses históricas sobre jornalistas, periódicos, órgãos
oficiais e personagens vinculados ao evento dos torpedeamentos nos mares de
Sergipe em agosto de 1942.
3.

METODOLOGIA
A metodologia empregada consistiu inicialmente no levantamento das fontes no

acervo físico da Hemeroteca da Biblioteca Pública Epifânio Dória, onde foram apurados os
periódicos e seus respectivos anos:
Correio de Aracaju e O Nordeste : segundo semestre de 1942;
Revista

: abril e maio de 1943.

Através a plataforma online disponibilizada pelo Sistema de Bibliotecas da
Universidade Federal de Sergipe (SIBIUFS), que oferece notícias digitalizadas pertencentes
ao Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, foram acessados:
Folha da Manhã: segundo semestre de 1942, 1943 e 1944;
Correio de Aracaju: 1943, 1944 e 1945.
Acervo digitalizado fornecido pelo orientador:
Diário Oficial do Estado de Sergipe (setembro de 1942).
No site da Biblioteca Nacional (BN-Digital) foram acessados os periódicos cariocas:
Correio da Manhã: 09 de março de 1930;
O Jornal: 26 de agosto de 1942;
Diário de Notícias: 23 de agosto de 1942;
O Radical: 16 de outubro de 1942.

As notícias apuradas foram fichadas em um modelo de ficha-padrão do Grupo de
Estudos do Tempo Presente-GET, obedecendo aos seguintes processos:
Catalogação das notícias (indicar nome do jornal, título, data, local, numeração,
autoria e nome da bolsista).
Transcrição da notícia.
Realização de comentários e reflexões sobre as notícias transcritas feitos pela
bolsista e discutidos com o orientador.
No decorrer da pesquisa foram confeccionados alguns verbetes sobre personagens,
organizações e lugares ligados ao tema da relação de Sergipe com a Segunda Guerra, os
textos foram produzidos sob a supervisão do orientador. Esses verbetes foram utilizados ao
longo dos resultados e discussões.
O trabalho também envolveu a leitura e discussão de textos entre o orientador e a
bolsista, sobre os procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos com as fontes
utilizadas, como por exemplo a leitura dos textos
deve ter ao lidar com jornais enquanto fontes históricas. O que é exibido na mídia não pode
ser tomado como verdade, pois é atravessado de interesses de quem os produz, embora seja
mesmo uma fonte disponível para se conhecer determinada época com devida cautela.
A leitura da obra Apologia da História ou O Ofício do Historiador, ajudou a refletir
sobre o papel do historiador para a sociedade e sua responsabilidade diante das fontes. Os
cuidados que se deve ter com os documentos, fazendo a crítica externa e interna do
documento, assim como os testemunhos que podem estar explícitos ou implícitos. Essa
leitura também permitiu desmistificar a compreensão da História como uma ciência do
passado, propondo uma abordagem, sobretudo,

om

história como ciência que estuda o homem no tempo. (BLOCH, 2001).
O livro A Escola dos Annales 1929-1989 contribuiu para compreensão da importância
da corrente francesa ao modo de estudar a história. O nascimento dos Annales se deu numa
época que a história perdia prestígio no meio acadêmico, enquanto as ciências sociais
estavam em pleno florescer. Ao trazer uma perspectiva mais inclusiva que dialoga com outras
ciências como a sociologia, antropologia, economia, geografia e entre outras, os annalistas

asseguraram o espaço da história. Essa abordagem abrangente também está relacionada a
ampliação das fontes, na nova concepção tudo que foi tocado pelo homem é considerado
como fonte histórica. (BURKE, 2010).
As obras Leitura da Segunda Guerra Mundial em Sergipe, de Andreza Maynard e
Dilton Maynard (2013) e Segunda Guerra: Histórias de Sergipe (BARBOSA; MAYNARD,
A; MAYNARD, D. 2015), possibilitaram conhecer o dia a dia da população na década de
1940, modificado pela influência da guerra e o ataque do U-507, como também a intervenção
da ditadura do Estado Novo nos aspectos da vida comum.
A dissertação de mestrado de Luiz Antônio Pinto Cruz (2012) A guerra já chegou
entre nós: o cotidiano de Aracaju durante a guerra submarina, permitiu estudar os efeitos
mais imediatos em decorrência dos torpedeamentos, utilizando o recorte temporal de 1942 e
1943 o autor analisou a dimensão simbólica dos torpedeamentos, como o medo gerado pelos
ataques e as cenas dantescas que jogaram centenas de corpos e destroços no litoral sergipano,
foi observado como a população reagiu à tragédia.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Com um consistente aporte de fontes consultadas foi possível encontrar algumas

potencialidades de temas de pesquisa que podem ser destacados em planos mais específicos
e aprofundados. Por esta razão, se optou por fazer uma divisão temática dos resultados, com
isto não se pretendeu isolar os eventos, ao contrário, se buscou uma abordagem integrada. A
divisão proposta foi apenas para facilitar a compreensão e garantir maior organização e
objetividade ao relatório. Como a pesquisa emergiu dos periódicos, comecemos por eles.
4.1 Os Periódicos
De acordo com

História dos, nos e por meio dos

, ao trabalhar com os jornais o historiador deve estar atento a todas as suas
características, desde o seu aspecto físico, a disposição do conteúdo, a circulação, até o viés
político dos seus produtores, para que se tenha uma compreensão histórica da fonte, como
objeto construído por homens em que nada é feito naturalmente. A seguir, veremos algumas
dessas informações gerais sobre os jornais sergipanos Correio de Aracaju e Folha da Manhã,

os periódicos mais utilizados na pesquisa, dando enfoque ao recorte cronológico de 19421945.
Segundo Oliveira, Gondim e Mello (2009), em Jornal Correio de Aracaju e o fim da
Segunda Guerra, o matutino foi fundado em 24 de outubro de 1906, pelo General Manuel
Prisciliano Oliveira Valadão (1849-1921) e encerrou suas atividades em 29 de junho de 1962.
Em 1914, se tornou órgão do Partido Conservador Sergipano, desde sua fundação defendia
os valores republicanos, a moral-cívica e bons costumes prezados pelo seu fundador. O
periódico circulava diariamente para quinze cidades sergipanas, a redação e oficina
funcionavam na av. Rio Branco, nº 34. O Correio só apresentava os nomes de alguns
colunistas do Diretor-Proprietário, Luiz Garcia Filho e o Redator-Chefe, Zózimo Lima, que
estiveram na administração durante o período da II Guerra.
Luiz Garcia Filho (1910-2001), nasceu no município de Rosário do Catete (SE), filho
de Antonio Garcia Sobrinho e Antonia Garcia. Seu pai foi funcionário público e comerciante
e na ocasião do Movimento Tenentista (1922-1927) apoiou o então 1º tenente Augusto
Maynard Gomes. Além da sua carreira como jornalista, Luiz Garcia estudou em Salvador,
onde se formou como bacharel em direito, abriu escritório de advocacia em Sergipe e no Rio
de Janeiro. No campo da política, entrou para o partido da União Democrática Nacional
(UDN), em 1945, foi eleito quatro vezes para deputado, e uma vez para governador de
Sergipe, 1958.
Zózimo Lima (1889-1974), nasceu no município de Capela (SE), foi funcionário
público federal exercendo a profissão de telegrafista durante 40 anos. Atuou em diversos
periódicos como A Tribuna de Santos, A Tarde de Salvador e entre outros. Mas, foi no
Correio de Aracaju em que teve maior destaque e ocupou o cargo de Redator-Chefe, além
de publicar algumas crônicas na coluna

.

O Folha da Manhã foi fundado em 23 de janeiro de 1938, pelo Diretor-Proprietário
Adroaldo Campos. A partir de 1941, a propriedade foi passada para Manuel Vicente de Brito
e a direção para José Soares de Brito. A redação e oficina funcionavam na rua Laranjeiras,
nº 362. Diferente do Correio de Aracaju, o Folha da Manhã possuía um forte viés religioso,
o Cônego Edgar Brito, que era filho do dono, foi um dos principais colunistas do noticiário.
Com relação aos aspectos materiais, o Correio de Aracaju e o Folha da Manhã
apresentavam algumas semelhanças, geralmente, eram constituídos por quatro páginas. Na

primeira, a Guerra que se desenrolava na Europa era o assunto principal, as manchetes
vinham em destaque falando sobre invasões, bombardeamentos, blietzkrieg e entre outros.
Como por exemplo, a manchete do dia 01 de fevereiro de 1943 do Correio de Aracaju
destruição da
atenção do leitor, muitas vezes essas notícias eram acompanhadas de uma imagem que ficava
em destaque no centro. Em menor escala, se publicavam informações sobre o país do
correspondente da Agência Nacional, principalmente, do Rio de Janeiro, capital federal na
época.
A segunda página, geralmente, apresentava algumas crônicas em colunas específicas,
no Correio de Aracaju

ergipe,

escrita por Epiphânio Dória;
r Zózimo Lima. Na
No Folha da Manhã
do DEIP
Luís Pereira de Melo, as colunas eram publicadas alternadamente, a primeira tratava sobre
literatura e filosofia, a segunda sobre assuntos jurídicos. A coluna religiosa era escrita pelo
Cônego Edgar Brito que dava seu parecer sobre todos os assuntos recorrentes.
Em ambos noticiários as últimas páginas divulgavam os acontecimentos locais, que
de reclamações de leitores, os anúncios dos cinemas, avisos da prefeitura, programação
cultural etc. A escolha do local para cada notícia não é feita por acaso, o lugar ocupado tem
algo a dizer sobre o que esses jornais gostariam que fossem mais ou menos relevantes para
seus leitores:
Entretanto, ter sido publicado implica atentar para o destaque conferido ao
acontecimento, assim como para o local em que se deu a publicação: é muito
diverso o peso do que figura na capa de uma revista semanal ou na principal
manchete de um grande matutino e o que fica relegado às páginas internas. Estas,
por sua vez, também são atravessadas por hierarquias. (LUCA, 2005 p. 140).

As notícias internacionais dispostas na primeira página, poderiam ser uma maneira

de atrair a atenção dos leitores para o conflito mundial. As informações locais eram colocadas
na página final, provavelmente, porque seus redatores não queriam dar destaque, por

sobre a especulação dos preços dos alimentos, a falta de luz, a falta de transportes etc.
Se deve também levar em consideração que no contexto do Estado Novo (19371946), a censura não permitia a divulgação de notícias que mostrassem as falhas da
administração pública. De acordo com o Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro da
Fundação Getúlio Vargas

DHBB/FGV, o Departamento de Imprensa e Propaganda-DIP

foi criado em 27 de dezembro de 1939, como órgão nacional de censura institucionalizada
do Estado Novo, responsável também por promover a ideologia estadonovista e a figura
política e pessoal de Getúlio Vargas. A nível estadual existiam os DEIPs Departamentos
Estaduais de Imprensa e Propaganda.
Com essa descrição sobre as fontes utilizadas, já se pode perceber algumas
características que ajudam a compreender como foram produzidas e por quem. Nos textos
seguintes se analisou como o evento dos torpedeamentos entre os dias 15 e 17 de agosto de
1942, entre o litoral de Sergipe e Bahia, afetaram a vida da população sergipana,
principalmente da cidade de Aracaju. Foi analisada a relação com a Guerra e como essa
população se mobilizou acerca do conflito.
4.2 Os torpedeamentos no litoral de Sergipe e Bahia
No dia 18 de agosto de 1942, o jornal Folha da Manhã circulou em duas edições, a
primeira trazia a seguinte notícia:
Covarde agressão da canalha nazista Torpedeados mais
tres navios brasileiros De luto o Brasil Reina consternação em todo territorio
sergipano
Torpedeados e afundados três navios brasileiros
notícia de que tinha torpedeado o vapor brasileiro Baependi, em águas sergipanas,
próximo à costa de Estancia. Mais tarde novas notícias. Mais dois navios nacionais
(sic). (FOLHA DA MANHÃ, 18
de agosto de 1942, p. 01, n. 341, 1ª ed.).

A notícia acima publicada relatou os torpedeamentos que ocorreram entre os dias 15

e 17 de agosto de 1942, no litoral sergipano, mais adiante foram relatados outros dois
torpedeamentos, nestes foram atacados os navios Itagiba e Arará na costa baiana. Os cinco
ataques foram realizados pelo submarino alemão U-507, sob comando do Korvettenkapitän
Harro Schacht, 35 anos, com um saldo de mais de 600 mortos.
A notícia do Folha da Manhã prosseguiu:
A cidade inteira ante estas notícias alarmantes que pouco a pouco como labareda
se espalharam por todos os recantos, ficou profundamente consternada. O comércio
não abriu mais suas portas no segundo expediente. Todos, todos, chorando a sorte
dos seus irmãos, vítimas da selvageria nazista, sentidos até o íntimo da alma
indignados com o torpe covarde atentado dos agentes totalitários que, tripudiando
por sobre as suas vítimas indefesas impotentes de reagir, trucidaram velhos,
senhoras mães de família, jovens e criancinhas inocentes, perambular pelas ruas
em busca de notícias novas que viessem esclarecer mais o bárbaro torpedeamento
dos vapores brasileiros. (sic). (FOLHA DA MANHÃ, 18 de agosto de 1942, p.
01, n. 341, 1ª ed.).

De acordo com o fragmento acima, Aracaju foi assolada pela consternação provocada
t

, como frisou o jornal. Na obra

Leituras da Segunda Guerra Mundial em Sergipe, no capítulo O fim do mundo começou no
mar: os ataques do U-507 no litoral sergipano em 1942 , Assis e Maynard (2013),
explanaram como ocorreu o ataque do Baependi. Primeiramente, analisaram a peculiaridade
do torpedeamento, com o lançamento seguido de dois torpedos em curto intervalo de tempo,
o que tornou quase nula as chances de sobrevivência dos passageiros e tripulantes.
Com base nos relatos do Documentário Agressão, os autores escreveram sobre as
dificuldades enfrentadas pelas vítimas do ataque, lançados ao mar na escuridão da noite,
feridos por causa das explosões, a maioria das baleeiras não foram utilizadas dificultando
ainda mais o salvamento. O clima de horror e desespero tomou conta das vítimas enquanto
vagavam pelo mar segurados nos destroços: Um dos nossos pilotos no primeiro voo que deu
encontrou na praia o náufrago Firmino José dos Santos tendo ao lado um pedaço de salvavida com a seguinte inscrição -

sic) (FOLHA DA MANHÃ, 18 de agosto de

1942, n. 341. p. 1, 2ª ed.).
O aeroclube de Sergipe participou na localização das vítimas do torpedeamento,
realizando vôos pelo litoral sergipano. De acordo com a dissertação de mestrado A guerra já
chegou entre nós : o cotidiano de Aracaju durante a guerra submarina, no capítulo Vidas
naufragadas: testemunhos da barbárie nazista , de Cruz (2012), por causa do atraso do Aníbal

Benévolo para chegar no porto sergipano, o Capitão dos Portos de Sergipe, Gentil Homem
de Menezes, pediu para que os pilotos do aeroclube de Sergipe realizassem uma vistoria no
litoral no dia 16 de agosto.
Walter Baptista e Lourival Bonfim, foram os pilotos que realizaram os primeiros voos
e encontraram os vestígios do Aníbal Benévolo. O autor chamou atenção para o cenário
com
raios de
Em torno das quais, pessoas lutavam contra as ondas, em meio a uma infinidade de
Aracaju buscando ajuda. Sobre a prestação de socorro realizada pelo governo, o jornal
escreveu nas duas edições:
Ação do Governo O governo estadual que tem a sua frente a figura patriótica e
enérgica do coronel Maynard Gomes não perdeu tempo. Sabedor do ocorrido,
tomou todas as providências no sentido de prestar o necessário socorro as vítimas.
Para tanto pois a disposição tudo de que o Estado dispunha. Meios de transporte,
médicos, enfermeiras, chefes de repartição, funcionários etc. (sic) (FOLHA DA
MANHÃ, 18 de agosto de 1942, n. 341. p. 1, 1ª ed.).

Conforme destacado acima, o jornal descreveu a imagem de um Estado provedor, que
diante do ocorrido tomou as medidas necessárias. É importante observar como o momento
foi aproveitado para promover a imagem do interventor federal Augusto Maynard Gomes,
mostrado como prestativo em unir esforços para socorrer as vítimas do ultraje. Na segunda
edição o periódico seguiu relatando os serviços prestados pelas autoridades:
Cadaveres e destroços pelas praias e no mar É grande a quantidade de
destroços pelo mar e nas praias começam a chegar cadaveres das vítimas dos navios
torpedeados que já vão sendo transportados ao necroterio da cidade. (sic) (FOLHA
DA MANHÃ, 18 de agosto de 1942, n. 341. p. 1, 2ª ed.).

Entretanto, na obra Segunda Guerra: Histórias de Sergipe, no capítulo Sergipe, 1942
e o ataque do submarino U-507: algumas notas sobre suas vítimas , de Raquel Anne Lima
de Assis (2015), discordante com o que escreveu o Folha da Manhã, a autora relatou as
dificuldades para o resgate das vítimas e o manejo dos corpos, sendo alguns enterrados na
praia, evidenciando o despreparo da cidade de Aracaju para uma tragédia de tamanha
proporção.

Com relação a quem eram os náufragos, baseada no relatório de cadáveres presente
no Arquivo Público de Sergipe, Assis (2015), fez uma análise das vítimas e seus objetos
usados durante os torpedeamentos. Dentre os mortos se incluíam, professora, homens de
negócios, oficiais, entre outros, os quais indicavam boa condição financeira dada a forma
como estavam vestidos, e aparência física bem cuidada, como as unhas e a dentição. Mas o
ataque vitimou pessoas mais simples também, que apresentavam mãos calosas evidenciando
trabalho braçal, dentição maltratada ou roupas mais modestas. Dessa maneira, a autora
demonstrou como o torpedeamento vitimou um grupo heterogêneo de pessoas.
Como se notou, a divulgação dos torpedeamentos só ocorreu três dias após o primeiro
torpedeamento, como explicou o matutino:
Logo que soube do trágico acontecimento que cobriu de luto toda a pátria brasileira,
"Folha da Manhã" cerrou as suas portas e suspendeu a sua circulação. Só depois
que recebeu a palavra oficial sobre o torpedeamento dos cinco navios brasileiros,
abriu-as de novo e circulará em duas edições. (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 18 de
agosto de 1942, n. 341. p. 1 e 4, 1ª ed.).

O DIP sob direção geral de Lourival Fontes, emitiu diretrizes para todos os DEIPs
no dia 05 de abril de 1942, as quais proibiam a divulgação de notícias sobre ataques a navios
de quaisquer nacionalidades em águas brasileiras, para não gerar tumulto na população.
(ASSIS; MAYNARD, 2013).
No entanto, as cenas dos mortos chegando às praias chocavam os sergipanos que
horrorizados com os atentados foram às ruas de Aracaju manifestar sua indignação, como foi
relatado neste fragmento sobre o Comício do Desagravo e os protestos dos estudantes:
Enquanto isto os estudantes sergipanos, os colegiais patrícios, herdeiros de uma
tradição de bravura e de civismo, se aglomeravam pelas ruas e praças da cidade e
ardendo viva ao Brasil, exaltavam a coragem indômita do nosso bravo marinheiro,
plantando o desaparecimento dos valentes soldados que tombaram no cumprimento
do dever ante as balas assassinas do Eixo. [...] Às 7 da noite à Praça Fausto Cardoso
realizou-se um comício de desagravo. Falaram varios oradores. O comício foi
encerrado pelo Interventor Federal que falou da sacada de palacio. (sic) (FOLHA
DA MANHÃ, 18 de agosto de 1942, n. 341. p. 1 e 4, 1ª ed.)

Através da leitura do matutino se percebe como o jornal destacou uma indignação
t

, como foi mostrado anteriormente, compartilhavam do sentimento

de revolta. De fato, a tragédia provocada pelo U-507 que liquidou mais de 600 vidas,

mobilizou vários cidadãos para ajudar no resgate das vítimas. Entretanto, nem todos
partilhavam dessa mobilização, foi o caso de Horácio Nelson Bittecourt que tentou tirar
proveito da situação, como relatado no texto O senhor dos anéis: o caso Nelson de Rubina
e os desdobramentos da Segunda Guerra em Sergipe , de Maria Luiza Pérola Dantas Barros
(2015).
A análise da autora foi baseada na Apelação de Crime 1943, que se encontra no
Arquivo Público do Estado de Sergipe. Nelson de Rubina havia sido denunciado por crime
de vilipêndio e furto, acusado de surrupiar três anéis do cadáver de uma das vítimas do
torpedeamento lançado na praia. A vítima, Virgínia Auto de Andrade, era a esposa do
Procurador do Tribunal de Segurança Nacional, Gilberto de Andrade, o que possivelmente
deu notoriedade ao caso.
Casos como o de Nelson de Rubina, não foram publicados no Folha da Manhã, e
provavelmente, por mostrarem

s ao ideal estadonovista.

Com a chegada da notícia que tinham sido torpedeados os dois navios na costa baiana, o
Itagiba e Arará, o Folha da Manhã escreveu:
Quando a consternação já era grande e ainda indignação maior, chega a notícia do
torpedeamento de dois outros navios nacionais - "Itagiba e "Arara". Aí então dobra
a consternação do povo e a sua indignação chega ao auge. A polícia vê-se obrigada
a intervir por várias vezes a fim de conter a multidão e evitar distúrbios. O povo é
(sic) (FOLHA DA MANHÃ, 18 de agosto de 1942,
n. 341. p. 1, 1ª ed.).

O trecho acima deixa subtendido que ocorreram excessos, uma vez que foi necessária
a intervenção policial. No entanto, em seguida o jornal já ressaltou
de desagravo que o Folha da Manhã escolheu não publicar foi a violência praticada contra
pessoas suspeitas de ligação com os torpedeamentos, como o caso do italiano Nicola
Mandarino que foi preso acusado de ligação com os torpedeamentos.
4.3 Efeitos dos torpedeamentos
sergipana: o caso do italiano Nicola Mandarino
Segundo o glossário online do Centro de Pesquisa e Documentação de História
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foi um termo cunhado durante a guerra civil espanhola, em Madri, usado para se referir aos
indivíduos apoiadores das quatro colunas contrários ao governo da Frente Popular
Republicana presidido por Azanã. No período da II Guerra, a nomenclatura designava
indivíduos que agiam sorrateiramente em favor do Eixo em países em guerra, ou prestes a
entrar em conflito, fazendo obras de
Apenburg (2013), em sua monografia Sob Suspeita: o combate aos estrangeiros em
Sergipe durante a Segunda Guerra Mundial, escreveu sobre o tratamento dispensado aos
estrangeiros após o torpedeamento dos cinco navios mercantes na costa de Sergipe e Bahia.
A autora utilizou como fontes jornais da época e o inquérito policial do Chefe de Polícia
Enock Santiago destinado ao interventor Maynard, o qual tratava da prisão de vinte e quatro
estrangeiros sob suspeita de ligação aos torpedeamentos. Para a autora, os estrangeiros não
consideradas fontes passíveis de crítica e não espelhos da verdade. De modo similiar, o nosso
trabalho também utilizou jornais como fontes e seguiu essa linha de abordagem sobre os
estrangeiros.
A autora acima citada realizou uma análise do inquérito observando as falas de cada
estrangeiro. Dentre esses vinte e quatro presos políticos, em sua maioria alemães e italianos,
apenas dois permaneceram detidos e foram julgados pelo Tribunal de Segurança Nacional.
Eram, o italiano Nicola Mandarino e o alemão Hebert Merby, mas a acusação de ligação aos
torpedeamentos não ficou provada em nenhum dos casos. Entretanto, o italiano permaneceu
preso por possuir armamento de guerra e se declarar fascista. No segundo caso, não houve
provas concretas, a acusação foi baseada no comportamento do alemão, que se assumia como
nazista.
A notícia mais recente a qual se teve acesso sobre os presos políticos data de 25 de
setembro de 1942, publicada pelo Correio de Aracaju e informa o seguinte:

Estado, dirigido ao Dr. Secretario-geral: Essa Chefia entrega a V. Excia, para ser
presente ao Exmo, Sr. Interventor Federal, o inquérito instaurado a respeito das
atividades extremistas no Estado [...] e é de parecer que sejam postoz em liberdade
os presos políticos Afonso Leonardo de Menezes, Alderico Sabino da Silva, José
Dantas, Walter Loeser, Valdemar Rodrigues de Sousa, Américo Jorge Aecio

Perrucho, Osmario de Prado Leite e Polibio Oliveira Silva, sobre os quais nada
ficou em apurado, mas que ficarão sob vigilancia da policia. [...] Todos soltos com
exceção dos suditos do Eixo. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 25 de Setembro
de 1942, nº 30198 p.04.).

A respeito da notícia acima notoudesconfiança, pois mesmo nada tendo sido apurado contra estas pessoas, foi reiterado que
ficariam sob cautela. E, no caso dos estrangeiros de países do Eixo, essa vigilância foi ainda
mais rigorosa, pois permaneceram em detenção. O Governo tomou várias medidas de
segurança com relação aos estrangeiros após o ataque. Na notícia a seguir, publicada no
Diário Oficial do Estado de Sergipe, se observou o clima de desconfiança na figura do
Estado, que proibiu juridicamente a venda de aparelhos de comunicação (rádios) a alemães,
italianos e japoneses através de um decreto lei:
O Presidente da República assinou um decreto-lei restringindo o regime
normal de comércio de rádios, aparelhos transmissores e receptores, seus pertences
e acessórios. As pessoas físicas e jurídicas que comerciam com êsse ramo não
podem vender a súditos alemães, italianos e japoneses, pessoas físicas ou jurídicas.
Essa proibição compreende as vendas efetuadas por particulares e os casos de
doação e permuta. Os aparelhos já em posse de súditos alemães, italianos e
japoneses ficam sob fiscalização imediata pelas autoridades competentes. (sic)
(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, Setembro de 1942, p. 05.).

Na ocasião dos torpedeamentos de agosto de 1942 e declaração de guerra do Brasil à
Alemanha e Itália, vários estrangeiros do Eixo se manifestaram em repúdio à ação alemã e
apoio ao Brasil. Tais afirmações vieram à tona após uma onda de ataques a residentes
estrangeiros (alemães, italianos e japoneses) no Brasil, que tiveram suas casas depredadas,
invadidas, sofreram diversos tipos de agressão. No Folha da Manhã, foi possível encontrar
livres - Rio, 21 (A. N.) Também os italianos livres, residentes no Brasil, acabam de protestar
contra os ataques dos submarinos do Eixo, e colocar-se ao lado do povo e do Governo

O brasileiro é de uma credulidade espantosa.[...] o brasileiro não é muito devoto de
S. Tomé, crê no que vê, no que não vê, crê em tudo. [...] Agora mesmo por ocasião
da declaração de guerra do Brasil aos paises agressores ele uzou deste estratagema,
do qual foi sempre a continua a ser uzeiro e vezeiro. Metamorfoseou-se. De

germanofilo emulo de Hitler, Italiano, lacaio de Mussoline. Nipônico nazifascista
et caterna, transformou se, por milagre, em cidadão livre. [...]Eu não sou partidario
de Tomé. Sou até um pouco credulo. Porem, me desculpem. Não acredito muito
no patriotismo do alemão, do italiano e do japonês que grita sou livre, sou Judeu...
[...]Devemos ter muito cuidado com estes patriotas estrangeiros emprovisados e
exaltados. A 5ª coluna é muito facil Juntar se uma 6a. coluna...(FOLHA DA
MANHÃ, 28 de agosto de 1942, p.3, n.351).

A notícia se iniciou com o Pe. Brito descrevendo o brasileiro como povo pacífico,
inocente e vulnerável aos falsos discursos. Percebe-se como a autor se utilizou da narrativa
bíblica, neste caso, referindo-se à passagem bíblica em que Jesus apareceu para Tomé depois
-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disselhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos,
e não puser minha mão no seu lado, de maneir
confiança, a menos que mostrassem na prática que não eram a favor do Eixo, assim como
Tomé que precisava ver e tocar nas chagas de Cristo para crer em sua ressurreição. As
palavras do padre nos ajudam a fazer uma imersão no contexto vivenciado pelos estrangeiros,
religiosa. Desse modo, o que se poderia esperar da sociedade?
da cultura popular, Ginzburg (2006), indicou
distorcem a imagem real da cultura popular. Entretanto, o autor apontou para a possibilidade
do estudo do popular pelo discurso do dominante. Menocchio foi analisado a partir do seu
objetivo ) não
apreender o indivíduo que está em posição desfavorável. De maneira semelhante, esta
pesquisa foi um desafio para tentar resgatar uma imagem mais próxima do real desses
No capítulo Aracaju torpedeada: o perigo dos inimigos internos , de Cruz (2012),
foi relatado o assassinato de um engraxate italiano em março de 1943 no Maranhão, o crime
foi motivado pelo torpedeamento de um navio brasileiro, quando a notícia do ataque ao

estrangeiro (alemão, italiano ou japonês) para revidar a agressão do Eixo, encontrando o
italiano, assassinou-o com oito facadas.
As revoltas contra os estrangeiros como evidenciado, foram marcadas por decisões
imediatas de encontrar um culpado para as agressões sofridas. Em Sergipe não foi diferente,
com os torpedeamentos do Baependi, Araraquara e Anibal Benévolo, a população foi às ruas
e depredou a casa do italiano Nicola Mandarino. A revolta popular foi noticiada pelo O
Nordeste:
[...] este povo, ontem numa verdadeira demonstraçao do patriotismo e sentimento
cristão em sinal de protesto contra o derramento do sangue de nossos irmãos
impiedosamente sacrificado no fundo das aguas, penetrava nalguma das
-colunistas que constituiam o quartel general, entre elas a do
estrangeiro Nicola Mandarino, onde encontraram armamentos proibidos bem com
estações transmissoras e receptoras além de bombas perigosas, gaz lacrimejante e
outros apetrechos de guerra Tambem foram apreendidos documentos, um retrato
de Hitler e a bandeira italiana. Tudo isso na residência particular e na casa
comercial de um cidadão estrangeiro que enriqueceu em nosso pais e ainda se
naturalisou brasileiro. (sic) (O NORDESTE, 18 de agosto de 1942, p.03 n.144).

No início desse fragmento o autor tentou justificar o ataque à residência, como
demonstrações de patriotismo e até religiosidade, evidenciando o consentimento com o feito,
discordando até da ordem exigida pelo Estado Novo (1937-1945). Em seguida, foi utilizada
a palavra

para referir-se a uma verdadeira invasão à casa de Nicola, dessa

maneira, o jornal tentava abrandar o acontecimento, inclusive, em nenhuma parte do
noticiário foram utilizados termos que denotassem violência para ação da população, ao
contrário, isso fazia parte do senso de justiça. Dentre as apreensões de objetos feitas na
residência, chama atenção a menção à bandeira italiana. O objeto foi mencionado como uma
prova de crime, mas seria de se esperar que um italiano tivesse uma bandeira de seu país
natal.
Sendo assim, as acusações que de fato se faziam pertinentes, como o porte de
armamentos italianos, se confundiam com os discursos xenófobos, e o fato de Nicola
Mandarino se constituir como um homem de boa condição financeira incomodava, como foi
, frase típica do
discurso xenófobo. Estar no lugar de estrangeiro nesse contexto incomodava e a riqueza
acentuava ainda mais essa aversão. Segundo Cruz (2012), não só a casa do italiano sofreu

ataques, suas lojas também foram depredadas.
Dentre os jornais que falavam sobre os presos políticos estrangeiros sob suspeita de
ligação ao torpedeamento, O Nordeste se destacou pelo enfoque dado ao italiano. Ao menos
três notícias foram publicadas falando sobre ele, o que levou a pesquisa ir um pouco mais
afundo sobre esse personagem. Uma das notícias já foi exposta anteriormente, a outra
veremos a seguir:
Nicola Mandarino, o perigoso quinta-coluna preso em Aracajú, assassinara um
homem, há doze anos na avenida Atlântica.[...] No dia 08 de março de 1930, às 4
Mandarino atraindo a um reservado o seu desafeto
quem antes dicutira por futilidades, assassinou-o com um tiro de revólver a queimaroupa.[...] O acusado foi condenado, por cinco votos contra dois, a pena de 25 anos
de prisão.[...] Nicola conseguiu a redução da pena para o grau mínimo, isto é, seis
anos de prisão. [...]No dia 05 de novembro de 1932, Nicola Mandarino fugiu da
Casa de Correção.[...] Em 1933, o presidente do Tribunal do Juri, Luiz Magarinos
Torres, recebeu, uma carta de um sr S. Perricone, procedente da cidade de Paola,
na Italia, denunciando que ali se encontrava o sentenciado Nicola Mandarino. Dizia
o missivista que Nicola andava contando prosa, falando mal do Brasil, dizendo que
n
- Disse-nos o juiz Ari Francoterá que ser internado na Penitenciária Central, onde cumprirá o resto da pena que
lhe foi imposta. Seu crime prescrevia no dia 5 de novembro deste ano. (sic) (O
NORDESTE, 28 de agosto de 1942, n.153).

A notícia foi originalmente publicada no jornal carioca Diário de Notícias no dia 23
de agosto de 1942. A notícia relatou a acusação do juiz Ari Franco de que Nicola Mandarino
teria cometido um assassinato e não cumpriu a pena estabelecida. Entretanto, no dia 26 de
agosto de 1942, o periódico carioca O Jornal esclareceu:
Uma confusão de nomes
O italiano Nicola mandarino, de Sergipe, não foi preso como 5ª coluna
Aracaju 25 (Meridional) causou dolorosa impressão nesta capital a confusão a
vida em torno do Sr. Nicola mandarino. A imprensa do Rio, pela palavra do juiz
Ari Franco, presidente do Tribunal do Juri, declarou que se tratava de um expresidiário, e cumprir a pena na casa de correção, de onde fugiu em 1932. O senhor
Nicola mandarino residente em Aracaju, está radicado em Sergipe a mais de 40
anos possuindo ótimas relações e sendo muito conceituado nos circulos
econômicos e financeiros do Estado. A quem fez Fortuna, transformando-a num
dos mais poderosos industriais de Sergipe. Em todos os círculos se lamenta a
confusão a vida em torno do nome desse conhecido capitalista que possue neste
Estado fabricas de tecidos e grandes fazendas. (sic) (O JORNAL, 26 de agosto de
1942, p.5).

A notícia chamava atenção para a confusão feita pelo juiz, acusando Nicola

Mandarino de um crime que não havia cometido. De fato, consultando o jornal carioca A
Noite, no dia 8 de março de 1930, existe um assassinato cometido por um Nicola Mandarino1 (aqui adotaremos a numeração para diferenciar os indivíduos) conforme afirmou o juiz Ari
Franco. O Nicola-1 citado pelo juiz, tinha 28 anos de idade quando cometeu o crime em 1930,
logo teria 40 anos em 1942.
No entanto, conforme o esclarecimento de O Jornal, fazia mais de 40 anos que o
Nicola-2 morava em Sergipe, essa informação pode ser confirmada consultando o jornal
carioca O Radical. Em uma entrevista dada por Augusto Maynard no dia 16 de outubro de
1942, quando perguntado sobre os suspeitos o interventor afirmou que o italiano residia em
Sergipe há cerca de 42 anos. Esclarecida a confusão, fica o questionamento sobre o impacto
que a notícia provavelmente gerou, a situação já não ia bem com a suspeita dos
torpedeamentos, piorou ainda mais com a acusação do juiz Ari Franco. (O RADICAL, 16
de outubro de 1942, p.2).
Na obra Os dentes falsos de George Washington, de Robert Darnton (2005), no
capítulo Os esqueletos no armário: como os historiadores brincam de ser Deus , o autor
tratou sobre o revolucionário girondino Jacques Pierre Brissot, atuante na Tomada da
Bastilha na Revolução Francesa. Em certa ocasião, Darnton encontrou documentos que
apontavam que o francês revolucionário era um espião da polícia. A fonte encontrada não
condizia com a figura de Brissot, como poderia a mesma pessoa ser o líder revolucionário
que ajudou a derrubar o Antigo Regime, e também um espião da polícia? E o que isso tem a
ver com Nicola Mandarino?
Nicola Mandarino como ele próprio se declarou, era fascista, na sua casa foram
encontradas armas etc. Mas, nada impede que seja também a mesma pessoa que tenha sofrido
pelo fato de ser estrangeiro. Provavelmente, ao ler o caso do italiano o leitor se depara com
um daqueles casos que intuitivamente se busca um posicionamento, sendo muito fácil
vitimizá-lo ou a condená-lo, porém historiador não é juiz, deve apenas lançar luz aos fatos e
se esforçar para compreendê-los. E, entender que as contradições encontradas em alguns
indivíduos, talvez, só os torne mais humanos.
4.3.2 Mobilização Geral

A Guerra que outrora parecia um evento distante para os brasileiros, havia chegado
dizimando centenas de vítimas, a agressão do U-507 gerou uma grande comoção popular. A
indignação era ainda mais acentuada porque o país havia optado por uma política externa
sobretudo contra a Alemanha e a Itália, ambos acusados pelos ataq
No capítulo Os tentáculos do nazismo , de Roberto Sander (2008), lemos que, até o
mês de agosto de 1942, catorze navios brasileiros já tinham sido afundados. Os ataques do
U-507, diferente dos demais, ocorreram em águas nacionais, sendo o único ataque nazista
ocorrido no continente americano. Outra diferença brutal, foi o alto número de mortes,
aproximadamente 607, sendo a primeira baixa brasileira na Segunda Guerra Mundial. Diante
desses fatores e a forte pressão popular, no dia 22 de agosto, o Brasil declarava a Alemanha
e Itália.
Guerra declarada, o esforço do governo e do povo brasileiro deveria ser no sentido de
ajudar o país na luta contra o nazismo, esse foi o discurso muito utilizado para mobilizar a
população no esforço de guerra, como se pode notar na notícia a seguir pela fala do
interventor sergipano Augusto Maynard, publicada no dia 24 de agosto de 1942, pelo Folha
da Manhã:
A vibração cívica de Sergipe
Governo e povo unidos pela causa da liberdade, em torno do chefe da Nação.
Cerca de 10000 pessoas reuniram se às 19 1/2 horas da noite ontem, na Praça
Fausto Cardoso, para ouvir a palavra do chefe do poder executivo. Da sacada do
Palácio do Governo, o bravo soldado sergipano, que é o cel. Augusto Maynard
mostrou à gente de sua terra, atravez de sua palavra, numa perfeita compreensão
de sua missão, ora como real dirigente de um povo, ora como verdadeiro soldado
da patria, a nossa atitude frente aos acontecimentos atuais. Quando o S.Excia o
Snr. Interventor disse: toda vez que qualquer de vós tiver conhecimento de um fato
que interesse a nossa defesa, a defesa da coletividade, de um acontecimento criado
pelo inimigo no intuito de jerir a nossa soberania transmiti ao vosso governo,
porque todas as providencias serão tomadas, percebemos claramente que este
governo visa, com patriotismo, resolvê-la em cooperação com o povo, que deverá
sempre estar alerta contra os traidores, em vários casos que possam surgir, e que
sejam capazes de pertubar a ordem pública, ou mesmo, jogar nos futuramente no
abismo.
Ao encerrar o seu discurso o cel. Augusto Maynard assim se expressa:
Preparai-vos para a guerra! Ou vencemos, ou então seremos, escravisados pelo
sic) (FOLHA DA MANHÃ, 24 de
agosto 1942, n. p.1).

Primeiramente, chama atenção os elogios que o jornal utilizou para se referir ao

interventor Maynard, a menção de

fez referência à levantes

militares antigos que o interventor havia participado. Segundo o Dicionário Histórico
Biográfico Brasileiro da Fundação Getúlio Vargas

DHBB/FGV Augusto Maynard Gomes

(1886 1976), nasceu no município de Rosário do Catete Sergipe, filho de Manuel Gomes
da Cunha e Teresa Maynard Gomes. Sua carreira militar iniciou em 1902 com o ingresso na
Escola Tática de Realengo, no Rio de Janeiro, onde chegou até a patente de 2º tenente. No
ano de 1919 retornou para Sergipe, para o 41º Batalhão de Caçadores, onde foi promovido
a 1º tenente permanecendo até 1920.
Na ocasião da Revolta Tenentista (1922-1924), oficiais do 28º BC (antigo 41º BC),
lideraram o levante tenentista em Sergipe, no dia 13 de julho de 1924, o então 1º tenente
Augusto Maynard Gomes, capitão Eurípedes Esteves de Lima, o 1º tenente João Soarino de
Mello e o 2º tenente Manoel Messias de Mendonça. Entretanto, o movimento fracassou e
Maynard foi mantido preso na própria unidade militar. Como desfrutava da simpatia das
tropas sergipanas, em 1926, o 1º tenente articulou a tomada do Batalhão sergipano, também
fracassada. Quando capturado, foi aprisionado na Ilha da Trindade, no Espírito Santo, junto
com outros rebeldes militares tenentistas.
Durante a Revolução de 1930 que levou o Getúlio Vargas à presidência, Augusto
Maynard foi anistiado e promovido a capitão encubido da função de interventor federal do
Estado permanecendo até 1935. Em 1942, já promovido a coronel, retornou a função de
interventor de Sergipe.
Sendo assim, se pode observar como o Folha da Manhã se utilizava da história
pessoal e política do interventor para despertar o civismo no povo. Em sequência o noticiário
trouxe algumas frases que foram proferidas pelo líder que traziam o sentimento de união em
torno da nação, buscando aliar povo e governo em torno de uma causa, como está destacado
no título. Dessa maneira, se percebe como o engajamento em torno da guerra não partia
apenas do Estado, o principal interessado, mas também de outras instituições, como o próprio
jornal nesse caso.
A mensagem d
este seria responsável por resolver os problemas relacionados à segurança. Nas entrelinhas
provavelmente, o governante fez uma alusão aos casos de violência contra suspeitos dos

trazia palavras de ordem que incitavam o nacionalismo.
A reação de revolta da população foi habilidosamente aproveitada pelo Estado Novo
para endossar os valores cívicos e o amor à pátria. Por coincidência os torpedeamentos
ocorreram próximos às datas cívicas, o que veio a calhar aos objetivos do Estado, figuras
militares celebradas nesse período foram estrategicamente utilizadas nos discursos. Como
Duque de Caxias, conforme foi divulgado no dia 25 de agosto de 1942, pelo Folha da Manhã:
O Dia de Caxias: Patrono do Exército Nacional
Hoje é dia do Duque de Caxias, patrono glorioso exército Nacional. O nome do
Valente soldado brasileiro é apresentado a geração contemporânea como símbolo
de heroísmo e bravura. Dos dias difíceis e atribulados em que vivemos, quando o
inimigo ousado nos ataca covardemente, chegando ao ponto de penetrar, às
escondidas, nas nossas próprias águas, para torpedear os nossos barcos, é bom que
voltamos a figura a espartana de Caxias e, apresentamos a nossa mocidade, a fim
de que, ao seu contacto salutar ela plasme e prepare a sua consciência cívica. Só
assim, ouvindo o brado patriótico do soldado destemido do Brasil ponto, "Sigamme os que são brasileiros", ela marchará, estuante de fé e amor acendrado em
defesa do Sagrado Pavilhão, imagem da Pátria, agredido, traiçoeiramente, pela
selvageria nazista. (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 25 de agosto de 1942, n.347.p.4).

Através dessa notícia, se percebe como se buscaram elementos do passado para
atender aos interesses daquele momento, o passado usado para legitimar uma causa daquele
presente. Duque de Caxias, enquanto elemento simbólico, mostrado como figura heroica
orno desse
exército foi mostrado como algo quase transcendental.
recebia uma programação especial, como divulgado pelo Folha da Manhã, no dia 26 de
agosto de 1942:
Poder público para solenizar a data de Caxias, patrono do Glorioso Exército
Nacional, preparou um vasto programa que teve a sua acabou execução durante
uma semana abriu e foi encerrado ontem com a sessão Magna do Instituto Histórico
geográfico de Sergipe. Assim o amplo salão de festas da Nossa Casa Maior de
História e Geografia abriu as suas portas para receber a seleta assistência que com
religiosidade ouviu a palavra cheia de festa cívica do representante do 28º BC
Major Roberto Deolindo Santiago. A sessão solene do Instituto, chave de ouro da
semana de Caxias, compareceram o exímio interventor federal oficialidade do 28º
Batalhão de Caçadores e força policial, outras autoridades o povo em geral. (sic)
(FOLHA DA MANHÃ, 26 de agosto de 1942, n. 349. p. 4).

moração
cívica no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, contando com as personalidades
políticas de Sergipe, como o interventor federal Augusto Maynard, o major do 28 º Batalhão
de Caçadores. Analisando o IHGS como espaço de sociabilidade na década de 1940, o
Instituto pode ser visto como ambiente elitista, incentivador da cultura erudita, em que
ocorriam saraus, recitais de piano, homenagens a políticos, cerimônias de posses e entre
outros. Enquanto atividades culturais mais populares ocorriam nos cines-teatros ou clubes
esportivos sergipanos.
As festividades cívicas não se restringiam ao círculo político sergipano, as escolas
sergipanas faziam parte dessa programação, como o Educandário Jackson de Figueiredo, que
inaugurou quadros do Duque de Caxias e do presidente Getúlio Vargas, como demonstração
de seu civismo:
Uma reunião festiva em que parte dos seus corpos discente e docente e falaram
vários oradores, foram inaugurados os retratos do Duque de Caxias e do Presidente
Vargas. E ao cabo desta reunião foi passado o seguinte telegrama autoridade
máxima que governa o país: "Presidente Getúlio Vargas. Palácio Guanabara Rio
inaugurando o salões Educandário que dirijo retratos por Vossencia, Duque de
Caxias quero reafirmar juntamente professores de alunos, nossa fé destinos Pátria
hoje garantidos virtudes cívicas vossencia, como outrora pelo egrégio Duque de
Caxias. Brasil firme obedecerá a voz se ochefe, certo vossencia o guiará vitória,
prosperidade, sobrevivendo do infames ataquee enlutaram alma nacional . (sic).
(FOLHA DA MANHÃ, 26 de agosto de 1942, n. 349. p. 4).

A inauguração desses quadros na escola demonstrou certa idolatria em torno da figura
presidencial, prática comum também no futebol sergipano, como relatou Dilton Maynard
(2013), no capítulo, As feias têm direito à felicidade: Aracaju e a apologia corporal. O autor
escreveu sobre as reverências feitas pelos clubes de futebol sergipano às personalidades
políticas, principalmente ao presidente Getúlio Vargas como patrono dos times, colocados
como objetos de culto pelos clubes de futebol, e conforme foi verificado, pelas escolas
também. Já no telegrama, a escola demonstrou sua obediência e apoio ao Estado Novo no
momento de guerra.
No dia 16 de setembro de 1942, foi decretada a Mobilização Geral:
RIO, 16 (A.N.) O presidente da República assinou hoje o decreto de mobilização

geral. O decreto respectivo está assim redigido: Artigo Primeiro: - É nesta data
ordenada a mobilização geral em todo o território nacional em virtude do Estado
de Guerra, declarado com o decreto número 10.338, de 31 de agosto de 1942. E o
segundo: os reservistas das Forças Armadas aguardarão, para se apresentarem as
suas corporações, a ordem da chamada, expedida pela autoridade competente.
Parágrafo único: a partir da data deste decreto, todos os brasileiros, natos e
naturalizados estão obrigados, exceto os legalmente exemplos ao exército do dever
cívico para a defesa nacional. Artigo 3º: os Ministérios e demais órgãos da
administração pública federal estadual e a Municipal tomarão as medidas que se
impuzeram, no domínio econômico, militar, científico, de propaganda, de mão de
obra e de trabalho, necessárias a defesa do território nacional. (sic) (FOLHA DA
MANHÃ, 18 de setembro de 1942, n. 367. p. 4).

Com esse decreto a mobilização para guerra se tornava oficial, na prática permitia aos
ministérios do governo tomar medidas em prol da guerra, assim como os brasileiros deveriam
estar comprometidos com a causa. Durante a Segunda Guerra várias organizações de
iniciativa civil e governamental ficaram conhecidas por participarem do esforço de guerra,
como a internacional Fraternidade do Fole e a Sociedade Amigos da América. No Brasil foi
criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA), lançaram também a Campanha dos Metais,
Campanha da Borracha, entre outras.
Em Sergipe, algumas campanhas de iniciativas civis foram realizadas para ajudar na
Folha da Manhã. A campanha foi idealizada por um comerciante português de Aracaju, José
Couto Faria, com o objetivo de levantar finanças para aquisição de um avião de treinamento
avançado para a segurança do Estado. A Campanha era propagandeada no Folha da Manhã
e contava com uma lista de todos os contribuintes, sendo atualizada conforme surgiam novos
colaboradores:
Sergipanos!
A campanha pro-aquisição do avião "Aníbal Benévolo" reclama a sua pronta e
espontânea adesão. Seja patriota e concorra para esta campanha que visa a Defesa
Nacional. Campanha patrocinada pela "Folha".
Pró-aquisição do avião "Anibal Benévolo"
Há quem pense que a ofensiva pertence exclusivamente ao agressor, ficando ao
agredido apenas a defensiva. Isso se dá no começo, mas no decorrer da luta, as
posições se modificam. Devem mesmo modificar-se, pois na defensiva não se
vence a guerra: já o declarou alguém. É o nosso caso o Brasil está em atitude
defensiva, mas há de passar naturalmente atacar para vencer. Esta Nossa campanha
visa contribuir para tornar ainda mais eficiente o nosso ataque ao inimigo da
civilização cristã. Que venham, pois, as novas e muitas e fortes adesões.
Posição monetária da campanha
Sr. José Couto Faria-2:000$000
Srs.Peixoto Gonçalves & Cia-2:000$000

Pedro Armado & Cia-(Fábrixa S. Cristovão)-2:000$000
Ginasio N. Senhora de Lourdes-2:000$000
Cia. Industrial de Estancia-2:000$000 [...]. (sic). (FOLHA DA MANHÃ, 18 de
setembro de 1942, n. 367. p. 4).

A divulgação desse tipo de iniciativa era sempre acompanhada de um pequeno texto
para convencer os sergipanos a realizarem doações, a participação nesses empreendimentos
era um modo de demonstrar a lealdade a nação brasileira. A necessidade defensiva, nesse
caso, foi usada como argumento para atrair os colaboradores, o argumento final era
em julho de 1943, com o valor de Cr$ 50.000,00 para compra do avião.
A campanha lançada pelo Correio de Aracaju objetivou atingir a meta de arrecadação
o gado deveria ter no mínimo 15 arrobas e estar à disposição das forças armadas. A
ealizada semelhante ao Folha da Manhã:
1.000 bois para o abastecimento das forças armadas sediadas em Sergipe
Cada criador e todo cidadão que o queira dará um ou mais bois
Estamos no momento em que a, agredido, o Brasil procura concentrar suas energias
para repelir afronta sofrida. Estamos em guerra. É o momento do esforço de todos,
de cada um, para o melhor aparelhamento da Defesa Nacional. Sergipe Vai, como
sempre o fez em momentos difíceis da vida do Paiz, da a sua espontânea e valiosa
colaboração a essa defesa. O Sergipano antecipa-se, simpatica e patrioticamente,
as exigências naturais em tempo como presente. Assim pensando, foi que o
"Correio" resolveu lançar uma campanha das mais justas, no sentido de cada
criador ou proprietário, e todo aquele cidadão que eu queira, dá um ou mais bois
para o abastecimento das Forças Armadas sediadas em Sergipe. [...]
Coronel Augusto Maynard Gomes-1
Doutor Francisco Leite Neto-1
Coronel Gonçalo Rollemberg do Prado-3
Dona Marieta Cruz Prado-3 [...]. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 27 de agosto
de 1942, n.3.179, p.4).

O interventor de Sergipe foi o primeiro colaborador da campanha, o que
provavelmente, serviria de exemplo para outras pessoas participar. A meta foi atingida no
dia 12 de outubro de 1942, já tinham sido arrecadados 1045 animais. Com essas iniciativas,
se pode perceber o engajamento desses jornais em prol da guerra. A partir da análise das
listas dos contribuintes divulgadas dias após dias se observou que os doadores em sua maioria
eram pessoas de boas condições financeiras, comerciantes da capital e do interior.
Junto a essas iniciativas estaduais foram veiculadas propagandas da Legião Brasileira

de Assistência

LBA, voltada principalmente para o público feminino, convidando-as para

o trabalho voluntário para ajudar aqueles que iriam lutar na guerra:
Sergipanas!
Inscrever se na Legião Brasileiras de Assistência às Famílias dos nossos Soldados
é cumprir um dever patriotico. Ide a um posto e dai vosso nome. A defesa da Pátria
exige o vosso concurso. Sergipanas! Inscrevei vos na "Legião Brasileira de
Assistência às Famílias " dos nossos Soldados. Todos os postos para a inscrição do
voluntariado feminino estão abertos diariamente. (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 26
de setembro de 1942, n. 375. p.1).

Além da LBA, o público feminino era alvo da Cruz Vermelha que tinha fundado uma
filial no estado desde 22 de junho de 1942. A instituição fornecia o curso de enfermeiras
enfermeiras iriam para guerra provocando a desistência de algumas moças. Sobre o assunto,
a instituição publicou uma nota de esclarecimento:
Consoante e vemos notícias, muitas jovens sergipanas tiveram, a princípio, desejo
de se inscrever no curso de enfermeiras "Samaritana" porém desistiram, por causa
do boato de que iriam após o devido preparo seguir para o campo de batalha. Não.
Fiquem tranquilas todas as jovens patrícias. A enfermeira samaritina não vai a
guerra. Inscrevam-se como enfermeiras na Cruz Vermelha brasileira a fim de que
possam ser útil a si e ao próximo. (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 15 de setembro de
1942, n. 364. p. 4).

A partir do fragmento se percebe como o assunto da Guerra gerava boatos na cidade,
apesar do engajamento de várias instituições em favor da luta, provocando o nacionalismo,
encorajando os jovens. Na verdade, muitos sergipanos sentiam medo de ir para o front,
principalmente, depois que suas águas foram ensanguentadas pelo U-507.
Além dos jornais, os sergipanos se informavam sobre a guerra através da revista
norte-americana,
Wallace e Lila Acheson Wallace, com sede localizada em Pleasantville, Nova Yorque. Desde
o seu lançamento manteve sua característica como uma revista de variedades, composta por
artigos sobre acontecimentos, dicas de moda, conselhos médicos e entre outros, a maioria de
suas histórias são narradas em primeira pessoa, tornando-se mais atraente para o leitor,
mantendo também seu formato de bolso podendo assim ser facilmente carregada.
No Brasil, a Seleções chegou em fevereiro de 1942, no contexto da política de Boa

Vizinhança, na ocasião da II Guerra Mundial e rompimento de relações do Brasil com o Eixo.
A maioria dos textos tratava sobre assuntos de guerra, eram narradas as conquistas dos
aliados, desempenhando um importante papel no encorajamento para guerra, seus textos
justificavam a necessidade da luta dos aliados, como se pode perceber nesse fragmento do

podemos evitar a guerra, praticandoO único meio de por cobro a guerras ilegais e anárquicas é estar sempre disposto e
preparado para levar a efeito certo gênero de guerra legal. [...] A única paz
concebível no século que vivemos é a que se firme na base de certas regras
primárias estabelecidas entre os povos, com forças armadas prontas a intervir,
indistinta e automaticamente, em qualquer parte do mundo de onde estas regras
(SELEÇÕES
ASSOCIATION, abril de 1943, p. 59 e 62).

Em Sergipe a revista chegava com 3 ou 4 meses de atraso, eram vendidas a preço
popular de Cr $ 2,00 na Livraria Regina, na rua João Pessoa, n.137. A revista seleções
também exercia influência no esforço de guerra, aproximadamente 40 páginas finais do
periódico eram destinadas às propagandas norte-americanas, principalmente, da indústria
bélica, a construção de aviões, vapores, armas etc. As propagandas ressaltavam a importância
do engajamento popular em prol da guerra, como mostrou a propaganda da campanha da
borracha americana, mesma iniciativa adotada pelo Brasil em junho de 1943, intitulado o
:

Figura 1: "Grandes e pequenos sacrifícios"

Fonte: Seleções do Reader's Digest Association, junho de 1943, p. 127.

A imagem acima era um comercial da United States Rubber Export Co. Ltd,
imagem dos soldados em guerra no plano de fundo, e em primeiro plano, duas figuras
femininas, uma mulher consolava uma menina triste por doar sua boneca para campanha da
borracha. Desse modo, as propagandas influenciavam os leitores na participação em favor da
guerra.
Com base no que foi apresentado, se observou algumas maneiras como a população
estava se mobilizando após a entrada do Brasil na guerra, até o fim da guerra surgiram outras
iniciativas de apoio aos que iriam lutar na guerra e defesa nacional.
4.3.3 Ano novo, problemas velhos: cotidiano em Aracaju
A chegada do Ano Novo deveria trazer alguma esperança para o povo com o desejo
de superar o trágico ano de 1942 que viu a guerra tão de perto. Era com esse discurso que o
presidente Getúlio Vargas abria o ano de 1943:

Lutamos e lutaremos para defender a nossa liberdade.
A ganância dos especuladores será punida
[...]Senhores: como de outras vezes, em identica oportunidade, venho falar ao povo
brasileiro para desejar que o novo ano corra tranquilo e fecundo em iniciativas
permitindo-nos prosseguir no trabalho que vem sendo executado apezar de todas
as dificuldades conhecidas. Encontramos o ano de 1943 em estado de beligerância
com as nações agressoras que não respeitaram vidas e bens brasileiros. Fomos
levados a esta situação em desagravo da honra nacional injusta e brutalmente
ofendida. Lutamos e lutaremos para defender a nossa liberdade, as tradições cristãs
da família brasileira, a existência digna herdamos dos nossos maiores. [...] O
poderio militar do inimigo que, durante três anos, não sofreu contraste e tudo
avassalou, começa a declinar enquanto os nossos Aliados aumenta continuamente
não restando dúvidas sobre a vitória talvez mais próxima do que supomos. (sic)
(CORREIO DE ARACAJU, 02 de janeiro de 1943, n.3.270, p.1).

O discurso estampou as primeiras páginas do Correio de Aracaju e Folha da Manhã.
Entretanto, se percebe uma diferença em relação aos títulos de divulgação. O primeiro
ressaltou o discurso sobre defesa da liberdade e destacou o problema econômico enfrentado
pelo país, a especulação. Já o Folha da Manhã intitulou com o seguinte trecho da notícia
parte sobre
um pequeno detalhe, permitiu observar a influência religiosa no periódico.
Na mensagem do presidente, irradiada para todo Brasil, se verificou a estratégia
utilizada num momento de confraternização universal, sendo uma grande oportunidade para
reafirmação dos ideais defendidos pelo Estado Novo, como a defesa da família cristã e o
amor à pátria. Em seguida, o presidente buscou encorajar o povo diante do conflito, deixando
uma ideia de que as Nações Unidas já estariam vencendo a Guerra contra o Eixo, reafirmando
a posição do Brasil ao lado dos vencedores, os Aliados.
No trecho seguinte o presidente se dirigiu aos especuladores:
A ganância dos especuladores, fenômeno comum em épocas de transição, insiste
nos seus processos de obter lucros exagerados acústica da economia das camadas
menos ricas da população. As mães de família, as proles numerosas são as vítimas
principais dos aproveitadores empenhado sem provocar alta de géneros
indispensáveis à subsistência. O Governo está na firme disposição de acabar com
abusos dessa natureza. Serão postas em execução providências excepcionais para
normalizar os abastecimentos e e aqueles que teimam em não compreender os
propósitos da administração, visando atender os interesses do Povo, sofreram
consequências dos seus manejos de açambarcamento que constituem, nesta
emergência verdadeiros atos de sabotagem e como tais serão de ser punidos. (sic)
(CORREIO DE ARACAJU, 02 de janeiro de 1943, n.3.270, p.1).

Ao reiterar o combate à especulação que era considerada crime, se percebe mais uma
vez a estratégia utilizada pelo presidente, que em seu primeiro pronunciamento para o povo,
já se mostrou combatente a um problema que atingia a população brasileira, sobretudo, aos
mais pobres. De acordo, com Lochery (2015), no capítulo O Jantar , o custo de vida no
Brasil de janeiro de 1943 foi elevado 43% se comparado a 1939. Entretanto, a inflação já era
um problema anterior à Guerra.
No dia 11 de janeiro de 1943 foi veiculado no Correio de Aracaju, a decisão do
coordenador de mobilização econômica que promulgou a Portaria de número 36 do decretolei 4570, 28.09.1942, na qual as autoridades políticas municipais teriam poderes para fixação
dos preços de mercadorias e serviços, as já conhecidas Comissões de Tabelamento,
responsáveis por instituir e fiscalizar o preço a ser cobrado pelos gêneros alimentícios de
primeira necessidade. Por lei, os valores estabelecidos não poderiam ser alterados, mas não
era assim que ocorria na prática, existiam diversas reclamações nos jornais sobre a alta dos
alimentos. A portaria 36 também determinava o aumento do salário mínimo em 25% e 30%,
o que já era esperado pelos trabalhadores que tinham o custo de vida elevado dia após dia,
para aqueles que eram remunerados com salário mínimo.
De acordo com Andreza Maynard (2015), no capítulo A Guerra do pão de ouro : a
variação dos preços dos alimentos em Aracaju , a especulação dos preços já era um problema
do Estado Novo recorrente desde a década de 1930, e as medidas de controle também
remontam essa época, com a criação das Comissões de Tabelamento, em 1938. A autora
demonstrou como as dificuldades econômicas era uma das maneiras em que a Guerra mais
se fazia presente no cotidiano de Aracaju. Mas a variação de preços dos alimentos em Sergipe
era um problema que havia se intensificado, sobretudo, após os torpedeamentos no litoral
sergipano.
Apesar das medidas econômicas da portaria 36, na prática, as Comissões de
Tabelamento eram pouco respeitadas, de acordo com o que se verificou nos jornais:
A portaria nº 36, do coordenador econômico foi bem recebida em todos os meios,
pela necessidade do reajustamento dos salários, como pela fixação imperiosa do
preço dos gêneros. As comissões paritárias, compostas de vendedores e
consumidores, estão já se organizando em vários estados.Tudo indica, pois, que o
que subiu vai baixar. Em Aracaju deu se o contrário essa semana. Gêneros de
primeira necessidade subiram mais... Farinha, alimentação do pobre, por

excelência, foi vendida, a 30 cruzeiros, quando o preço era 28. É preciso baixar e
não subir. (sic). (CORREIO DE ARACAJU, 19 de janeiro de 1943, n.3.287,p.2).

Nessa notícia o autor chamou atenção para a farinha, um dos alimentos mais
acessíveis não que tinha seu preço elevado. Demonstrou também a ineficiência do
tabelamento e fiscalização.
Após a ocorrência dos torpedeamentos, a navegação de cabotagem era acompanhada
pelo sistema de comboios para garantir a segurança. Entretanto, Sergipe ficou fora da rota
dessa navegação porque o porto sergipano era considerado raso gerando problemas de
escassez dos alimentos:
Tudo, porem, subiu astronicamente. A carne sêca que alguns Comerciantes
recebem da Bahia, pelo trem, está sendo retalhada a Cr. $ 8. A carne Verde, sem
osso, a Cr. $ 4, assim mesmo com 200 g de pelanca. Já não ha batata no comercio.
[...]Um litro de querosene é vendido, aqui, na capital, misturado com óleo, a Cr. $
3,00 o litro. No interior se tem vendido até Cr. $ 8 cruzeiros. [...] A falta de vapores
esta nos atirando às mais duras privações. Come-se, hoje, por favor, implorandose ao açougueiro a carne verde, isto mesmo se se chegar ao mercado até às 7 ou 8
horas da manhã. A empregada vai às compras, à procura de abrir "bife", e se não
tiver um chodó com marchante volta de mãos vasias. Terá de recorrer a carne do
sol, de Cr. $ 4,60, ou a galinha magra, de Cr. $ 7,00 e Cr. 8,00 para uma única
refeição de pequena família. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 10 de março de
1943, n. 3.324, p.2).

A especulação dos preços não era problema só da capital, analisando o jornal chama
atenção a diferença de preços do querosene que era vendido no interior, mais que o dobro do
preço do que era comercializado na capital. Apesar de não sabermos a autoria do texto,
podemos mensurar de qual cl
empregada denotava boas condições financeiras. Portanto, se o custo dos alimentos estava
alto para o
prosseguiu:
Não desconhecemos as dificuldades com que o luta o governo, da falta de
transporte marítimo, agravada essa situação com os afundamentos, pelo Eixo, de
vários navios nossos. Um vapor ou dois, por mês, de pequena tonelagem vem ao
norte, poderia tocar o nosso porto, e, na volta, descongestionar os nossos trapiches
que estão abarrotados de açúcar, e, por isso mesmo criando dificuldades aos nossos
produtores que sentem falta de recurso para movimentar a sua indústria. (sic)
(CORREIO DE ARACAJU, 10 de março de 1943, n. 3.324, p.2).

É importante observar neste trecho que embora estivesse cobrando uma medida mais
ativa do governo, o autor não queria se indispor com as autoridades de quem estava falando,
principalmente, porque no dia seguinte o Correio noticiou as medidas tomadas pela prefeitura
para resolver a escassez da carne verde (carne fresca):
O prefeito do município, vivamente interessado em resolver o problema da falta de
carne verde, eis que a quantidade de rezes abatidas não vem bastando ao consumo
público, entrou, ontem, em entendimento com o Conselho de Administração da
Cooperativa dos Abatedores de Gado, ficando, então, acertado, em virtude do
movimento anormal que atravessamos, que, o dia de quarta para quinta-feira ficará
franqueado a quem desejar fazer matança de gado para o abastecimento da cidade.
[...] Fica, assim, determinada a boa vontade do poder publico, como, também, da
cooperativa dos batedores de gado, que, destart, generosamente, abriu mão de
privilégios contratuais, em servir em a população da capital. (sic) (CORREIO DE
ARACAJU, 11 de março de 1943, n. 3.325, p.4).

Nas primeiras linhas se percebe como o autor da notícia cuidou logo de fazer um
elogio ao prefeito pela medida tomada, e no fim da notícia reiterou
público e da cooperativa. As reivindicações populares para solucionar a especulação dos
alimentos foram constantes em 1943, de modo que foi possível acompanhar o
desenvolvimento da situação mês após mês.
A seguir traremos algumas amostras desses frequentes reclames populares,
veiculados no Correio de Aracaju
veiculada na última página. A carne verde (carne fresca), foi o alimento mais mencionado
pelos moradores. Os problemas variavam desde a escassez do produto até a especulação dos
valores e o oportunismo dos vendedores, como foi relatado no noticiário, no dia 21 de agosto
de 1943:
A carne verde é alimento que só abastados podem se servir. Carne com osso, Cr.
$ 3,20, e sem osso, Cr. $ 4,80. E tem mais essa. O que o já não tem mais, no
mercado, 1000 gramos.Varia entre 750 e 800. É uma verdadeira revolução que
fizeram os carniceiros no peso. E quem quiser que, mesmo geitosamente, com
receio de cair na antipatia do imperador do talho e na próxima vez ficar sem o
produto indispensável, faça qualquer reclamação! Os doze bois abatidos
diariamente para uma população, como a da nossa capital, de 60 mil almas, onde
dar aos ferozes da batedores e marchantes o poder absoluto de transformar, por
uma esquipatica com menção atentatória ao consagrado o sistema de pesos e
medidas, o lucro que bem lhes aprouver. (CORREIO DE ARACAJU, 21 de
agosto de 1943, n. 3.452. p.2).

É necessário analisar a maneira como o problema foi relatado, a culpa foi direcionada

apenas aos vendedores, embora o abastecimento insuficiente de carne e falta de fiscalização
fossem um problema público. Nos bastidores se tem conhecimento que as críticas ao Estado
não podiam ser feitas abertamente, as imagens não favoráveis ao governo não poderiam ser
exibidas, por isso, todos os noticiários passavam pelo crivo do DEIP sergipano. Vejamos a
réplica que foi publicada seis dias após a queixa:
Muito bem, Sr. Prefeito
O povo está satisfeito com as providências tomadas pelo Senhor Prefeito Municipal
em atendendo as justas reclamações formuladas por intermédio desta coluna, no
que se refere ao peso da Carne Verde. Já o comprador não leva para casa o quilo
de carne com 700 e 800 gramas, como entre si, discricionariamente, estabeleceram
os açougueiros. Funcionários ativos, interessados pela economia popular, do
consumidor, fiscalizam desde ontem, e gloriosamente, o peso da carne em balança
precisa, regulada, da prefeitura, estabelecendo, para melhor controle, saída e
entrada dos compradores, após a passagem pela balança. Que a medida reclamada
de há muito por este jornal e agora atendida não seja provisória, mas estendida
também aos vendedores da carne do sol e de porco, que também alimentam
concepção do peso exótica e arbitrária. (CORREIO DE ARACAJU, 27 de agosto
de 1943, n. 3.457, p.2).

O título da notícia já traz um elogio ao prefeito, nas primeiras linhas o autor se colocou
como representante da população ao
alguns estabelecimentos que estavam cobrando indevidamente o preço da carne, foi
ressaltada a ação dos funcionários da prefeitura, como servidores prestativos da população.
Quanto ao abastecimento, nada foi mencionado.
O jornal, ao se colocar como porta-voz da população, talvez buscasse uma maior
aceitação do público. Divulgar a reclamação e a solução, possibilitava agradar ao leitor e
também ao próprio Estado, tendo sua imagem como provedor. Dessa maneira, se tinha a
impressão de um governo que estava unido ao povo. Apesar das divulgações elogiosas à
prefeitura, as medidas tomadas eram paliativas, um ou duas semanas depois as reclamações
tornavam a aparecer nos jornais.
Em 1944, o interventor baixou o decreto n. 128 de 17 de janeiro de 1944, no qual
obrigava a todos os criadores de gado, a concorrer para o abastecimento de carne à população
com 10% anuais sobre os seus rebanhos. O decreto também fixava que a exportação desses
animais para outros estados só seria permitida quando feito o abastecimento local. Através
da medida, se evidencia a intervenção estatal autoritária, característica do Estado Novo.
(CORREIO DE ARACAJU, 19 de janeiro de 1944, n. 3560, p.4).

1942, por decisão do Ten. Cel. Comandante João Batista de Matos, tomou a decisão de
fornecer, dois ou três animais por dia para o abate. O tenente reiterou que por mês o 28º B.C.
consumia cerca de 32 bois dos 500 abatidos, por isso considerou oportuno ceder os animais.
(CORREIO DE ARACAJU, 18 de fevereiro de 1944, n. 3.586, p.4).

A Cooperativa dos Abatedores de Gado, responsável pelo abate do gado não estava
conseguindo abastecer a população, por isso o município realizou a aquisição do Matadouro
Modelo e os seus serviços. Entretanto, após a aquisição, o preço do insumo voltou a subir, o
que gerou indignação, conforme publicado:
[...] o povo se decepcionou. E começou a gritar. [...] Porque, ao contrário do que se
esperava, subiu o preço da carne de $ 3,60 para $ 4,00. [...]Como, porém, com tanta
carestia, com tanto orçamento estourado por aí a fóra, venha prefeitura, órgão cuja
missão e zelar pelo bem geral fazer que a angustiosos situação piore ainda mais?
[...] Confiamos em que o Sr. Prefeito já terá pensado sobre o fato. De qualquer
sorte, fica aqui o nosso registro, a nossa crítica construtiva em benefício do povo.
Um quilo de carne verde a $ 4,00 não é razoável. E quando, para evitar a alta, o
município adquiriu a concessão de serviços do matadouro, esse encarecimento é
um absurdo e um contrassenso. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 04 de março
de 1944, n.3.595, p.2).

Diferente do que se observou nas reclamações divulgadas pelo jornal no ano de 1943,
em que os comerciantes eram mostrados como os culpados da alta dos preços. Se verificou,
em 1944, uma mudança a quem se direcionava essas reclamações, à prefeitura de Aracaju.
As críticas tímidas realizadas no anterior, se tornavam mais assertivas. De maneira muito
sutil o jornal mudava tom ao divulgar os problemas de ordem pública.
No capítulo
Aracaju , Andreza Maynard (2015), através de jornais analisou a influência da guerra na
variação do valor dos alimentos em Aracaju durante a II Guerra. A autora chamou atenção
Aracaju com os dizeres

que

por causa do alto preço dos ingredientes, como o milho, o açúcar e o coco. Além dos gêneros
básicos de alimentação faltavam outros produtos, a imprensa também foi um dos setores mais
afetados com a falta do papel que era importado do EUA.

4.3.4 Papel para imprensa
A entrada do Brasil na guerra ao lado dos Estados Unidos rendeu diversos acordos
econômicos, um deles previa que o papel de imprensa seria fornecido pelo EUA para toda
América Latina. O Brasil concordou em abrir mão da exportação do algodão para o Canadá
deixando sob responsabilidade do EUA. Em troca, os Estados Unidos forneceria papel para
imprensa da América Latina. (CORREIO DE ARACAJU, 05 de abril de 1943, n. 3.345,
p.2).
Entretanto, na prática se verificaram diversas reclamações dos jornais brasileiros
cobrando a exportação da matéria prima, como fez o carioca Correio da Manhã, nesta nota
que foi republicada no Correio de Aracaju:
Os vapores continuam a transportar para o Brasil pouco papel para os seus jornais
os jornais que, em sua quase unanimidade, se colocaram, desde a agressão dos
ditadores façanhudos ao lado da causa de um mundo sem a escravidão das
ideologias sanguinárias- enquanto as lojas estão abarrotados de artigos de institutos
de beleza, quinquilharias e bugigangas... Americanas. Não é preciso de se conhecer
as dificuldades imensas e não menores sacrifícios que a guerra exige dos Estados
Unidos, obrigado a transportar por todos os mares milhões de homens e respectivos
equipamentos, para ter o direito de estranhar que a matéria-prima vital a
subsistência da Imprensa brasileira não mereça melhor tratamento."(sic)
(CORREIO DE ARACAJU, 01 de março de 1943, n. 3.318, p.2).

O jornal carioca fez uma crítica aos EUA, o descontentamento do jornalista foi
imprensa
brasileira. O autor da nota deixa transparecer que a relação entre Brasil e EUA não era tão
harmoniosa, existiam os impasses, como o apresentado.
O filme For All (Ferraz e Lacerda, 1997), retrata o cotidiano da cidade de Natal
RN com a presença de soldados norte-americanos da base aeronaval Parnamirim Field
durante a II Guerra. Em uma das cenas é posta em evidência a entrada dos produtos
americanos no Brasil. Na cena, Robert Collins, soldado americano, leva vários
eletrodomésticos para presentear a família da nova namorada, a brasileira Iracema. O
personagem entra na casa da namorada cheio de caixas nas mãos e fala:
Coisas americanas... para minha

, uma trilha sonora animada

acompanha a cena da família de Iracema e algumas vizinhas observando com deslumbre e

curiosidade os eletrodomésticos americanos como liquidificador, batedeira, espremedor de
laranja, entre outros.
Nesta cena é possível perceber a relação dos Estados Unidos com o Brasil, indo além
dos interesses militares com a implantação das bases no Saliente Nordestino. Os EUA
empreendeu também uma conquista cultural que pode ser evidenciada através da introdução
da cultura do consumo americano pelo
jornalista do Correio da Manhã

Então, quando o
e

faltando papel, era a esses produtos americanos que ele se referia.
Diante da escassez do papel, a imprensa sergipana aumentou o preço do jornal no
início do ano de 1943:
Papel está por preço quatro vezes superior ao que se encontrava antes, (um aumento
de mais de 400%), continuando ainda a subir. E não é somente papel: então
depressão, material tipográfico, metal para composição e linotipo e etc. Até mão
de obra está mais cara, porque, dentro da campanha humana e justa que vimos
fazendo pelo reajustamento dos salários, concedemos abono aos nossos operários
desde junho passado. E não a compra de papel a prazo. Atualmente, temos de
remeter antecipadamente o dinheiro, para que, meses depois, recebamos o artigo
pedido. Tudo isto representa uma grande soma de dificuldades para imprensa,
principalmente em nosso meio, onde o espírito de publicidade é pequeniníssimo.
A imprensa só tem dois caminhos: aumentar os seus preços ou fechar. [...] Hoje,
vemos nos obrigados, pelas circunstâncias acima explicadas, a elevar o preço de
assinaturas. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 02 de janeiro de 1943, n. 2.370,
p.2).

A seguir uma tabela com a variação do preço dos periódicos:
Tabela 2: Variação de preços do Correio de Aracaju e Folha da Manhã

Fonte: autor (2020).

O Correio de Aracaju justificava seu aumento baseado nos valores da matéria prima,
que teria aumentado em 400%. A alteração de valores era realizada por outros jornais

sergipanos, como fez também o Folha da Manhã. A guerra trazia dificuldades para os
diversos setores comerciais, a imprensa era afetada, principalmente pela falta do papel.
Entretanto, chama atenção o aumento feito pelo Correio de Aracaju, o mesmo jornal que
reclamava se o preço da carne verde subisse em Cr.$ 0,20 não se intimidou em elevar em
75% o valor do periódico.
4.3.5 Açúcar
A falta do tráfego marítimo para Sergipe, após os torpedeamentos, não gerou apenas
a escassez dos alimentos, o açúcar, um dos principais produtos do estado para exportação se
acumulava nos trapiches. Semelhante às providências para resolver o problema da carne
verde, a federação também tomava mais medidas paliativas, sem resolver de fato a situação.
Segundo o Correio de Aracaju:
A politica do Presidente Getúlio Vargas de proteção aos produtores nesta hora da
guerra é da maior significação e vai sendo orientada com patriotismo e
sabedoria.[...] Assim os nossos produtos terão de ser encaminhados para o porto da
Baia por onde se escoa-rão para as praças do sul. Já a Viação Ferrea Federal Léste
Brasileiro se apresta, organizando trens para o serviço do açucar. Como neste
transporte via Baia o produto seria sacrificado com a majoração de despêsas, o
Instituto do Açucar e do Alcool, atento e sempre solicito, acaba de notificar a
Cooperativa dos Uzineiros de Sergipe que vai financiar o seu açucar depositado na
Baia, abrindo uma verba de 3 milhões de cruzeiros e concedendo uma bonificação
de 9 cruzeiros por saco para ajudar as despêsas.Assim poderemos produzir. Os
produtores terão a assistência do govérno e não cairão nas mãos dos especuladores.
(sic) (CORREIO DE ARACAJU, 04 de abril de 1943, n. 3.349, p.2).

Na ocasião, vários apelos às autoridades foram verificados para solucionar o
problema do açúcar que se acumulava desde 1942. O enunciado teve por objetivo anunciar
às medidas tomadas pelo presidente para resolver a situação. O que chama atenção é a
maneira como essas medidas são noticiadas. Já no início da notícia é possível perceber os
e
Um mês após a medida federal de enviar o açúcar sergipano para a Bahia, o problema
persistia. Nem 20% da safra havia chegado no destino final. Passado todo o mês de abril,
percebemos o quão agravante era a situação, a próxima safra do açúcar se aproximava e
estava estimada em 1 mi de sacos:

Pela falta que vimos sentindo da carne verde e de outros generos alimenticios,
podemos muito bem aquilatar o que está sofrendo a populaçã carioca com o
racionamento de açucar. [...] Basta dizer que mais de 80% da safra de 1942, ou
seja: 600.000 sacos estão encalhados. Trapiches de emergência foram organizados
e a umidade está causando grandes prejuízos. Em agosto deverá ser iniciada a Nova
Safra estimada em 1 milhão de sacos."é excusado ressaltar o estado de desespero
do operariado que ver dias após dias diminuírem as probabilidades de um salário
compensador, em face da ausência do escoamento da produção.
30 MIL SACOS POR MÊS
Entramos então em entendimentos com o interventor Augusto Maynard, Instituto
e Açúcar e do Álcool e a Leste Brasileiro encontramos boa vontade e essa ferrovia
interestadual apesar do acúmulo de serviços e da falta de material está fazendo o
transporte de 30 mil sacos por mês, para que, utilizando nesse trabalho, três
composições por semana. Isso todavia ainda não é suficiente e esperamos
conseguir mais. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 10 de maio de 1943, n.3.371,
p.2).

Como as medidas se mostraram insuficientes, novamente, se apelou às autoridades
para resolver a situação. O prejuízo provocado pelo ataque do U-507 no ano anterior ainda
se fazia muito presente na vida dos sergipanos, sobretudo, nas vidas dos trabalhadores das
usinas que conviviam com a ameaça de terem seus salários reduzidos. Através do
racionamento no Rio de Janeiro, ocasionado pela falta de exportação do produto que era
originário de Sergipe, se observou como esse evento desencadeou uma série de efeitos ao
longo do tempo, interferindo em outras vidas distantes no espaço.
No início de 1944, os jornais registraram que o tráfego marítimo estava sendo
retomado e as mercadorias chegando adequadamente:
1.700 fardos de xarque para Sergipe
Primeiros resultados da regularização do tráfego marítimo
[...]Assim, colhemos, em palestra com o sr. Leogivaldo Góes, da Sub-Comissão de
Marinha Mercante, que já quatro navios entraram em nosso porto, trazendo, só um
deles, 1.700 fardos de xarque, 1.600 caixas de fósforo, tendo saído com uma carga
de 900 toneladas de açúcar, arroz, etc. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 13 de
janeiro de 1944, n. 3,555, p.4).

Conforme foi apresentado, se verificou que a falta de navegações foi uma das
consequências dos torpedeamentos mais presente nas vidas sergipanas. Entretanto, as
entrelinhas dessas notas de jornais sobre a logística das navegações, sem intenção revelaram
a precariedade da infraestrutura e os meios de transporte na década de 1940, já se fazia mais
de um ano do ataque do U-507 e os problemas persistiam. Nesses casos, o olhar do historiador

m das informações
que estão explícitas no documento. (BLOCH, 2002).
4.3.6 Água e Luz
Passeando pela Aracaju dos anos de 1940, o historiador se depara com uma cidade
pequena e muito precária, os serviços públicos da comunidade eram de péssimas condições.
O abastecimento de energia e bondes era prestado pelo Serviço de Luz e Força de Aracaju,
sob direção de Hormindo Menezes. Os moradores de Aracaju diariamente enfrentavam
diversos problemas com o eixo. Não era a aliança bélica inimiga dos Aliados, era outro tipo
de eixo que castigava os aracajuanos, a peça do maquinário da usina de geração de
eletricidade da cidade que quebrava frequentemente, deixando Aracaju às escuras.
Na tese de doutorado De Hollywood a Aracaju: a Segunda Guerra Mundial por
intermédio dos cinemas (1939-1945), no capítulo O cotidiano em Aracaju durante a
Segunda Guerra , Andreza Maynard (2013) chamou atenção para as dificuldades que os
moradores de Aracaju enfrentavam durante o período de guerra. Baseada nas publicações do
Correio de Aracaju, a autora acompanhou os problemas do fornecimento de energia durante
os anos de 1943, 1944 e 1945.
Em 27 de maio de 1943 um dos eixos havia quebrado diminuindo drasticamente a
capacidade de abastecimento de energia para cidade, o diretor da SFLA pedia que os
consumidores reduzissem seus gastos. O racionamento de energia em Aracaju foi uma
medida intensificada após o prejuízo da peça, priorizando o fornecimento para hospitais,
clínicas médicas e dentárias. O número de bondes da capital e as marinetes que circulavam
para o interior foi reduzido.
A normalização do abastecimento só ocorreria quase 5 meses depois, em outubro de
1943. A demora era provocada porque uma peça nova ou o seu conserto teria que vir do
estrangeiro ou ser resolvido no Rio de Janeiro, e levar um tempo de 15 a 20 dias para a
montagem. Quando a situação estava se regularizando, no dia 19 de outubro de 1943 outro
eixo se quebrou e só em 22 de março de 1944 a situação se regularizou. O problema se repetiu
no ano de 1945.

No Correio de Aracaju foi possível verificar diversas reclamações com relação a
precariedade da iluminação pública, o número reduzido de bondes e marinetes, os jornais
tinham sua circulação frequentemente interrompida devido à falta de energia. Entretanto, é
importante observar a maneira como essas notas eram divulgadas. Vejamos:
Ontem à tarde, o senhor Hormindo Menezes, diretor dos serviços de Luz e Força,
uniu em seu gabinete e os proprietários de indústrias consumidoras de energia
elétrica. O acerto de horas de trabalho que facilitasse o fornecimento de energia a
todos é necessidade inconteste no momento atual e foi esse o objetivo da reunião
felizmente que todos estão possuídos do espírito da compreensão necessário para
cada qual suportar um pouco de sacrifício em benefício comum. Assim foi que
ficou estabelecido que uma zona trabalharia. [...] Iluminação pública, que vem
sendo a mais prejudicada, começar agora, aos domingos, às 18 horas, e nos demais
dias às 19 horas. [...] Com as novas normas adotadas, o público vai ser beneficiado
com a volta de dois bondes a circulação. (CORREIO DE ARACAJU, 04 de junho
de 1943, n.3.392, p.4).

A notícia relatava justamente o racionamento de energia elétrica, a publicação
informava sobre o acerto feito com industriários para definir o melhor horário de
abastecimento para cada indústria. O jornal tentou passar uma boa imagem ao relatar que os
ela SFLA para se justificar ao público.

modo, as dificuldades diárias dos aracajuanos eram até mesmo registradas nos noticiários, de
maneira não tão aberta por causa da censura, geralmente na última página, os jornais
revelavam os problemas que afligiam a cidade.
4.3.7 Treinamentos de Defesa Passiva Antiaérea e blackouts
1943 também foi o ano dos treinamentos de Defesa Passiva Antiaérea. No Brasil,
após o torpedeamento de navios brasileiros em 1942 e sua entrada na II Guerra Mundial, o
governo adotou medidas de segurança obrigatórias em todos os estabelecimentos de ensino
do país. Os treinamentos consistiam na simulação de bombardeios aéreos, as lições incluíam
a procura dos locais mais seguros para se abrigar em casos de ataque. Em Sergipe, o primeiro
exercício ocorreu em março de 1943:

1º)
-se com disciplina.
3º)
aviões atacantes.
4º) Ao ouvir os sinais de alarme, dirigir-se incontinente a um dos prédios
-se no meio fio das calçadas ou entre paredes de
construção sólida.
Ultimando às instruções, que diariamente vêm sendo divulgadas, esta Diretoria
apresenta a 7ª LIÇÃO, com a qual conclue a série organisada para o primeiro
exercício aéreo, que amanhã será posto em ação nesta capital. (sic) (CORREIO
DE ARACAJU, 01 de março de 1943, n.3.318, p.4).

Aproximadamente um mês antes do exercício os jornais publicavam sete lições que
forneciam as orientações de como os moradores deveriam proceder, acima se tem a última
lição antes do primeiro treinamento antiaéreo, os abrigos eram locais públicos previamente
estabelecidos e divulgados nos jornais. Na obra Dias de Luta: Sergipe durante a Segunda
Guerra Mundial no capítulo Sob Ataque: Aracaju durante a Segunda Guerra Mundial ,
Maynard (2011. p.2) analisou o relato do Folha da Manhã após o primeiro ensaio. O autor
a realidade com a fantasia.
Além das brigadas de defesa antiaérea existiam também os
necessário que a cidade ficasse às escuras para não chamar atenção do inimigo em caso de
ataques, janelas deveriam ser cobertas ou pintadas de preto, todas as luzes das casas e ruas
eram apagadas. Em Aracaju, os blackouts ocorriam desde 1942. Todavia, nem todo mundo
obedecia as ordens dadas pelo governo, conforme publicou o Folha da Manhã:
Moradores do prédio à rua de Santo Amaro esquina da praça Olímpio Campos,
desrespeitavam as ordens para as noites do Blackout. Às 22 horas, Isto é, quando a
cidade já dormiu E as luzes das ruas estavam apagadas, os moradores do referido
prédio (andar superior) conservaram suas luzes acêsas cujo clarão era percebido de
longe. O guarda civil, no desempenho de sua missão, para sanar também as faltas
aproximou-se do referido prédio e procurou observar os moradores, pedindo que
apagasse e depois as luzes pois aquilo assim estava contrariando as normas do
Blackout. A resposta que o filósofo morador teve para dar ao paciente guarda foi a
seguinte: estou me preparando para dormir depois apagarei. Minutos depois eram
apagadas as luzes para logo serem de novo acêsas. (FOLHA DA MANHÃ, 14 de
setembro de 1942, n.363, p.4).

Como demonstrado na nota do Folha da Manhã, nem todos os moradores ligavam
davam importância às exigências feitas pelas autoridades, indivíduos como o relatado acima

demonstram que a preocupação em torno da ameaça dos ataques não era partilhada por todos.
Por outro lado, os moradores já conviviam com as constantes faltas de luz e quando
dispunham de energia ainda tinham que se submeter aos blackouts.
Apesar das dificuldades diárias e a própria tragédia provocada pelo U-507, nem só de
problemas viviam os aracajuanos. As diversões também faziam parte do cotidiano, algumas
festas populares, campeonatos esportivos, clubes esportivos, cinemas, bares e cafés
alegravam os moradores. No próximo tópico será abordado alguns meios de entretimento,
comemorações, entre outros, relatado nos periódicos.
4.3.8 Entretenimento e diversão em Aracaju
Após as festas de fim de ano de 1943, o correio esportivo do Correio de Aracaju abria
haverá jogo no Adolfo Rolemberg

ores:

O velho estádio vai ter, amanhã, um dia de descanso. Os nossos craques ressacados
dos festejos natalinos, tiraram o dia de amanhã para refazer as energias perdidas
nestes e números dias do brincadeiras e noites perdidas. O fã do futebol olhar
amanhã para um lado e para o outro e dirá lastimoso Aracaju é uma cidade de
morte! Quando não tem futebol é aquela água... Em passar a uma tarde aborrecida
entediado diante de tudo e das coisas. Mas a esperança de que, oito dias após, estará
novamente nas tradicionais arquibancadas do "Rolemberg" e, fumando o seu
cigarro soltando a sua "piada", fazendo, enfim, a sua "anarquiasinha", o consolará
em parte da falta que um domingo sem futebol ocasiona no espírito de todos nós.
(CORREIO DE ARACAJU, 02 de janeiro de 1943, n. 3.270, p.3).

deu a notícia ressaltando a importância do estádio para o povo, como o esporte que trazia
vida para cidade, sem o futebol, a tarde de domingo era
se notou como o futebol e o estádio Adolpho Rolemberg se constituíam como elementos de
diversão na época.
para assistir uma partida do jogo, era também onde o indivíduo podia exercer sua
ou fumar o seu cigarro, sem sofrer repressão tão presente na época. Mas não eram só essas
pequenas liberdades individuais que contrastavam com a imagem do Estado Novo, se

verificou em algumas notícias as agressões dos torcedores aos juízes de futebol que
terminavam em casos de polícia, como essa do dia 25 de janeiro de 1943:
O desportista Sergipano, na acepção do termo, não voltou contente, ontem, do
velho estádio "Adolfo Rollemberg". Voltou triste. Voltou Decepcionado. As cenas
desagradáveis que ali se desenrolaram, as agressões morais ao juiz e aos jogadores,
repercutiram tristemente no torcedor educado.[...]Os jogadores do Riachuelo
sofreram ontem os piores apelidos, os adjetivos mais indecentes que se possa atirar
a um homem que, não obstante estar no campo como "um jogador de futebol" não
pode ser ofendido com determinados nomes. (sic) (CORREIO DE ARACAJU,
25 de janeiro de 1943, n. p.3).

Na nota anterior, foi relatado o comportamento de torcedores que fizeram
xingamentos ao juiz e aos jogadores do time Riachuelo, esse tipo de comportamento era
proibido, não era condizente com a ordem e disciplina exigidas pelo Estado Novo, ao
observar esses casos se percebe que nem todo mundo levava a sério os valores que o governo
gostaria de impor e os desafiavam a externar tais atitudes. A notícia prosseguiu:
Não vem sendo uma arena de brilhantes lutas esportivas, visando o
engrandecimento do Brasil, o aperfeiçoamento da sua raça. Vem sendo, pelo
contrário, um teatro vergonhoso das palavras de mais baixo calão dirigidas por uma
dúzia de torcedores aos jogadores do Clube adversário e ao juiz, quando este não
se dobra às suas vontades, quando cumpre, fielmente, a sua missão. Não se pode
mais levar uma senhora ao campo. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 25 de
janeiro de 1943, n. p.3).

Nesse trecho, chama atenção que ao falar sobre o estádio Adolfo Rolemberg o autor
o colocou com
Dilton Maynard (2013) pesquisou como
as práticas de eugenia foi implementada em Sergipe, através do futebol e outros eventos
esportivos na década de 1940. A preocupação com o corpo fazia parte do plano higienista do
governo Vargas, para a formação de um novo tipo de brasileiro. Se buscava um corpo que
expressasse a nação brasileira, suas características deveriam ser moldadas tanto fisicamente
quanto moralmente, a formação do bom caráter estava associada a boa aparência corporal.
Segundo Maynard (2013), o DEIP e o Clero cuidavam da tarefa de introjetar na
sociedade sergipana a normatização corporal, eram organizados eventos esportivos em que
, como a Semana da Criança, o Dia da Juventude etc. Os Jogos
de Verão fundado em 1938, foi mais um dos festivais esportivos que tinha por objetivo a

difusão das ideias eugênicas em que as instituições envolvidas mostravam os seus melhores
atletas, mais preparados, com seus corpos mais disciplinados pelo sistema. Participavam os
clubes sergipanos, o 28º Batalhão de Caçadores, a Polícia Militar, os Bombeiros etc.
Para o autor, o futebol sergipano em especial, sendo de largo alcance entre a
população foi utilizado como veículo para disseminação do corpo exemplar, os corpos
Nas notas sobre
jogos os atletas eram retratados quase como soldados disciplinados. Desse modo, a simples
partida de futebol se transformava num instrumento educativo cívico, sendo comum o culto
a Getúlio Vargas e os interventores.
Com o que foi apresentado, o estádio Adolfo Rolemberg enquanto espaço podia
congregar a ordem e a disciplinarização, como também o seu oposto, sendo talvez o local em
que, escondido entre as arquibancadas e distantes dos olhares repressores, os torcedores
burlavam as regras estabelecidas.
No período de guerra não faltava diversão, provavelmente, a marcação cerrada do
regime ditatorial presente em tantos lugares tão moldadora dos indivíduos, despertasse os
mais diferentes tipos de lazer. No capítulo Bares, cafés e pinga-pus na Aracaju dos tempos
de guerra, Dilton Maynard (2013), mostrou os espaços que eram destinados a distração em
Aracaju, no período da Segunda Guerra Mundial, na vigência do Estado Novo.
Inicialmente, o autor mostrou os cafés de Aracaju, como o Ponto Chic, lugar
frequentado pela elite sergipana, como jornalistas, intelectuais, advogados etc. Eram espaços
de bate-papo, em que se falava da vida política, fofocas, um espaço em que era possível se

Existiam também os lugares menos convenientes, a zona de meretrício sergipana,
localizavam próximo a zona portuária, impediam que quem chegasse no porto em busca de
divertimento avançasse para o interior da cidade e perturbasse a ordem. A Zona do Bomfim,
era o comércio sexual de Aracaju, se localizava entre o Centro e o Bairro Aribé (atual
Siqueira Campos), habitado pela maioria operária. Dentro do Bomfim, estava o Curral, local
onde ficavam

-

-

-

classe, frequentado também por pessoas com alguma notoriedade social.
Para Maynard (2013), esses locais representavam uma reação à repressão sofrida pelo
Estado Novo, o caráter inclusivo desses ambientes, possibilitava aqueles que não se
encaixavam nos padrões eugênicos, encontrar alguma aceitação e diversão, desafiando um
estado repressor.
Por outro lado, as festas populares como o carnaval, sofreram algumas alterações por
causa da guerra. Em 1943, a recente tragédia de agosto do ano anterior trazia um dilema se a
festa deveria acontecer ou não, quanto a essa decisão, o Pe. Brito se posicionou no Folha da
Manhã:
Rei-momo é quinta coluna perigoso
O carnaval não presta. Nem em tempo de paz, quanto mais em tempo de guerra.
Não é festa brasileira, porque é anti-cristã, antifesta de Roma antiga, do tempo do Coliseu e do Amfiteatro. [...]Com seu cortêjo
de PIERROTS e COLUMBINAS, fazendo zigue-zagues, penetra nos cantos todos
da cidade, embriaga os seus guardas, engana os policiaidores, burla a vigilancia e
faz SABOTAGEM a valer. [...] Se o REI-MOMO tentar, por acaso, desembarque
no porto da terra de Serigy, para fazer carnaval, nos invocaremos o espírito forte
do índio e mandaremos que desfilaram sua flecha envenenada em mortífera sobre
a cabeça desse emulo perigoso do nipo nazifascismo assassino, que já veio uma
vez camuflado a Sergipe, para beber o sangue dos seus filhos e que não é todo vir
mais outra vez porque nós mataremos. [...] Não queremos o carnaval, porque é festa
dos mascarados quinta-colunas. (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 10 de março de
1943, n. 498 p.3).

Pe. Brito, como se pode perceber declarou guerra ao Rei-momo, classificando-o como
um quinta coluna a ser combatido. Para ele, o povo não podia se dar ao desfrute de
comemorar o carnaval, a comemoração incomodava porque era o momento de extravasar, os
comportamentos condenáveis pela igreja e pelo governo podiam ser externalizados no
reinado de momo. Embora a festa fosse muito comum aos brasileiros foi utilizado o
argumento de sua origem pagã romana, do país inimigo na guerra, a Itália. Para combater o
inimigo estrangeiro, recorreu aos elementos nacionalistas como a figura do índio, o cacique
Serigy.
A comemoração carnavalesca, como se verificou era também uma oportunidade de
esquecer os problemas vividos pelos aracajuano, e como já foi mostrado, não eram poucos.

No ano de 1943 o governo decidiu proibir o carnaval de rua, só foram permitidos bailes
carnavalescos nos clubes sergipanos.
Em Sergipe, a Associação Atlética e o Cotinguiba eram os clubes mais noticiados,
desempenhavam atividades sociais e esportivas, como as matinês, reuniões, festas de fim de
ano, bailes, chás dançantes, campeonatos de futebol, voleibol, natação, torneios de remo,
da época. Na dissertação de mestrado Um retrato em preto e branco da Associação Atlética
de Sergipe: por entre as sombras do projeto republicano (1925-1945), no capítulo
Associação Atlética de Sergipe: memórias de um passado esquecido,

ergipe

e Cotinguiba liberavam o acesso à população através da venda de ingressos. Na Associação
(SILVA, 2013, p.110 e 155).
De acordo com Andreza Maynard (2013), no capítulo Carestia e roubo de galinhas:
problemas no cotidiano de Aracaju, o custo para participar desses bailes de carnaval eram de
120 cruzeiros, o salário mínimo em Sergipe era de 210 cruzeiros, para a classe popular seria
impossível comemorar o carnaval. A autora também questionou a nota do Diário Oficial do
Estado de Sergipe, porta-voz do governo, relatando que os aracajuanos se mantiveram
comportados nos bailes. Na coluna do Pe. Brito foi falado como ocorreu o reinado de Momo
nos clubes sergipanos:
Carnaval! e depois cinza
"lembrete, homem, que és pó e em pó te tornarás"
Ontem, Era véspera do carnaval uns diziam dois-pontos não pode, não deve haver
carnaval deste ano. Outros, ao contrário: haverá carnaval, precisamos brincar,
disfarçar um pouco as tristezas e mágoas da vida. E veio o carnaval. Rei Momo
teve os seus três dias de império de Franco Império... Canalha! Este tal Rei Momo
que, vindo de lá das bandas nazistas e pagando de além-mar, quer estabelecer,
agora, o seu reinado de licenciosidade na plagas cristãs da terra de Santa Cruz!
Olhem só, que o quinta coluna, durante os três dias de carnaval, fez Sabotagem a
valer. Não teve coragem de sair a rua. Assim também os seus vassalos, pierrots,
colombinas e etc. Mas, as escondidas, penetrou nos salões dos bailes e fez briga
forte. Não fossem ação e vigilância da polícia teria feito muita desordem. Rei
Momo perigoso. (sic) (FOLHA DA MANHÃ, 11 de março de 1943, n.500. p.4).

Pe. Brito não era das testemunhas mais imparciais, mas revelou o que tentaram
encobrir, primeiramente, porque as brigas não podiam estar associadas a imagem de povo
Diário Oficial

frequentadora dos seletos clubes sergipanos não eram dadas ao mau comportamento, uma
notícia como essa poderia manchar a reputação do clube e seus associados. Mas, teve
confusão sim, precisou até da intervenção da polícia.
O dia 13 de julho é uma data significativa para Sergipe, em 1924, ocorreu a revolta
tenentista sergipana liderada pelo capitão Eurípedes Esteves de Lima, o 1º tenente Augusto
Maynard Gomes, o 1º tenente João Soarino de Mello e o 2º tenente Manoel Messias de
Mendonça, militares do 28º BC. Durante o período de guerra, em 1943, a data foi relembrada
com muitas comemorações, até porque um dos líderes do movimento era o então interventor,
cel. Maynard.
No Folha da Manhã saiu uma nota com a foto do interventor estampada e no texto
-Aquisição Aníbal
eroclube sergipano, se arrecadou aproximadamente
Cr $ 30.000,00, valor que ainda não era suficiente para a compra do avião. O montante foi
completado com a doação final de Cr $ 20.000,00 do interventor Augusto Maynard.
(FOLHA DA MANHÃ, 12 de julho de 1943, n. 596, p.1).
É importante perceber que as datas cívicas eram sempre comemoradas junto a alguma
conquista para a população, essa estratégia utilizada visava, sobretudo, promover as figuras
políticas sejam locais ou nacionais. Na ocasião, os jovens pilotos do aeroclube receberam os

As comemorações do dia 13 de julho foram encerradas no Instituto Histórico e Geográfico
de Sergipe (IHGS), onde o interventor foi homenageado com a inauguração de um retrato de
2 m de altura. A cerimônia contou com a presença de uma artista brasileira conhecida na
época, Zoraide Aranha, que recitou alguns poemas na noite especial. (FOLHA DA
MANHÃ, 14 de julho de 1943, n.597, p.4).
Além do avião doado pela campanha do patrocinada pelo Folha da Manhã, no dia 10
de março de 1943, foi doado um avião para o aeroclube sergipano pela Cia Singer em São
Paulo, o aparelho de trei
Antes de pisar em solo europeu, os pilotos sergipanos já vivenciavam os reveses da guerra,
com os torpedeamentos o Aeroclube de Sergipe desempenhou um importante papel na busca

das navegações naufragadas e resgate das vítimas, o perigo constante dos submarinos
alemães na faixa costeira, deixava o destacamento vigilante na região litorânea do estado.
(CORREIO DE ARACAJU, 10 de março de 1943, n. p.4).
O aeroclube possuía um programa de treinamento de pilotos, nos jornais foram
registradas a formação de turmas pilotos, uma turma de seis pilotos foi brevetada nas
comemorações do 13 de julho. No dia 05 de fevereiro de 1944, os jornais registraram a
formação de uma nova turma de 17 pilotos, a entrega dos
participação especial, o Ministro da Aeronáutica Joaquim Pedro Salgado Filho. Na visita
realizada o ministro ofereceu uma oficina mecânica para reparo dos aparelhos do aeroclube.
(CORREIO DE ARACAJU, 12 de fevereiro de 1944, n. 3.581, p.4).
A notícia do dia 06 de junho de 1944 da abertura da II Frente em solo europeu pelos
Aliados foi recebida com muitas festas em Sergipe. O Dia D como ficou conhecido
mundialmente, foi recebido com um comício na praça Fausto Cardoso, o Correio de Aracaju
circulou em duas edições, o comércio sergipano fechou as portas para celebrar a façanha dos
Aliados, os aviões do aeroclube de Sergipe
vitória. (CORREIO DE ARACAJU, 07 de junho de 1944, n.3.656).
De acordo com o periódico , jornalistas saíram pelas ruas de Aracaju entrevistando
pessoas para dar conta de captar o sentimento em relação ao Dia D:

pelos ideais democráticos, viu que não podia, com palavras da redação, exprimir a
grande alegria de todas as classes. O povo que falasse êle mesmo. E assim o
repórter resolveu colher frases sobre a segunda frente de elementos das várias
classes sociais. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 07 de junho de 1944, n.3.656).

Ao analisar os entrevistados se nota que eram pessoas de um grupo específico,
basicamente indivíduos da elite sergipana pertencentes ao mesmo círculo social que
partilhavam das mesmas ideias. Foram ouvidos

intelectuais, empresários, advogados,

médicos e entre outros, discordante com a afirmação do periódico as classes mais populares
quase não tiveram representatividade.
Nas entrevistas foi possível identificar que o sentimento de revanche pelo ataque do
U-507 em 1942, estava novamente à tona, muito se falou em

Brasil pelo Estado Novo. Nesse aspecto, se analisou como o noticiário escolheu as
declarações que iria publicar, talvez, expressando mais os seus interesses que os da
população.
4.4 Liberdade para Imprensa
Conforme o Brasil firmava suas alianças com o EUA e participava do conflito
ativamente com o envio de soldados em 1944 e 1945, aumentava cada vez mais a contradição
de mantêr a própria nação em regime ditatorial. De acordo com Lochery (2015, p.271) no
capítulo O Desafio , os anos de 1944 e 1945 foram marcados pelos constantes aumentos do
custo de vida, as baixas sofridas pelos pracinhas nos campos de batalha aumentavam a
insatisfação popular, a saída do Ministro de Relações Exteriores, Oswaldo Aranha havia
abalado o governo varguista, conforme a guerra rumava para o fim a ditadura dava seus
últimos suspiros.
O declínio do Estado Novo poderia ser percebido nitidamente nos jornais, no dia 22
de fevereiro de 1945, um artigo publicado no carioca Correio da Manhã marcava o fim da
censura. As ordens instruídas pelo presidente era para o DIP não intervir mais na imprensa,
O Correio de Aracaju criou uma coluna provisória

Desvãos da Administração

para denunciar os abusos e péssimo serviço prestado pelas autoridades. O Serviço
de Luz e Força e o Departamento de Água e Esgoto foram os primeiros expostos no mês de
abril de 1945:
NÃO HÁ ÁGUA PORQUE FALTA LUZ E NÃO HÁ LUZ POR QUE FALTA
ÁGUA. E esse jogo de empurra em que o ilustre Dr Nabuco, medico da saúde
pública em trânsito pelos serviços de água e esgoto e o Sr Hormindo Menezes,
atilado práticos de farmácia, nomeados técnico dos Serviços de Luz e Força para o
estado. já há dois anos que o povo espera pacientemente a solução dos seus
problema [...] O que se vê é o senhor Hormindo Menezes, enterrando o dinheiro do
povo nos exaustos Mananciais do Mané Preto, instalando uma série de bombinhas
como brinquedo de crianças. E, no desassombro meio calculado, meio ingênuo,
sem o estudo do sub-sólo, sem consultar a um engenheiro, o dinâmico gastador dos
recursos da malfadada repartição anuncia dentro em breve fornecer água a
população de Aracaju! E as máquinas? parece a uzina um vasto necrotério de ferro
velho. As máquinas são boas, a direção dos serviços. Uma máquina que trabalha
com sobrecarga não pode ter vida longa. E daí os vários eixos quebrados e os
Consertos e viagem dispendiosos. (sic) (CORREIO DE ARACAJU, 06 de abril
de 1945, n. 3.879, p.1).

Como se pode ver acima, o jornal mudou completamente a maneira de registrar os
problemas da cidade, as tímidas queixas que figuravam nas últimas páginas dos noticiários
como já foram demonstradas, agora estampavam a primeira página. Os problemas de Aracaju
foram expostos dia após a dia, as críticas se seguiram sobre o serviço de bondes, o serviço de
água e a má administração do prefeito. O fim da censura deve ser levado em consideração
para essa mudança, mas a maneira radical pela qual o jornal tratou o Sr. Hormindo, acusandoo de corrupção permite fazer um questionamento que vai além de uma relação de Estado
opressor

Povo oprimido.

Se afastando de uma visão polarizada, se deve admitir que os próprios jornais também
tinham seus interesses, não se trata de negar a censura, mas não se pode deixar de questionar
o que estaria por trás dessa mudança tão radical dos noticiários. Como foi falado no tópico
-proprietário do Correio de Aracaju, Luiz Garcia Filho, teve uma
longa carreira política, ainda em 1945 foi candidato a deputado federal e ficou como suplente,
em 1958 seria eleito governador de Sergipe. Desse modo, ao fazer críticas tão agressivas à
administração pública, talvez, Luiz Garcia estivesse delineando sua carreira política.
5.

CONCLUSÕES
A partir do ataque do U-507 se pode observar como a população reagiu com a tragédia

que lançou centenas de vítimas nos mares sergipanos. Primeiramente, com uma forte reação
violenta aos estrangeiros do Eixo, como foi mostrado no caso do italiano Nicola Mandarino.
Se analisou também como a população se mobilizava em prol da guerra realizando
campanhas de arrecadação para as forças armadas.
Foi possível analisar como os torpedeamentos intensificaram e geraram novas
dificuldades para os moradores da pequena Aracaju, se notou como as autoridades tentavam
se esquivar da responsabilidade do Estado se justificando com a guerra. Apesar dos
problemas e da marcação cerrada do Estado Novo, se descobriu um povo que criava suas
maneiras de se divertir, seja convencionalmente com as festas populares em que se tinha uma
forte intervenção do Estado, principalmente, em datas cívicas, ou pelas vias clandestinas, a
população encontrava modos de se entreter e fugir um pouco da dura realidade.

Acompanhar os jornais, dia a dia, permitiram observar que o local e o destaque que
se dá a determinada notícia pode nos contar sobre o momento político vigente, mesmo sem
tal pretensão, um olhar mais apurado é capaz de perceber. Os casos estudados mostraram
como a ditadura do Estado Novo influenciava o modo como se abordava os problemas e,
posteriormente, com a abertura política se tem uma reviravolta, o que estava inibido ou
encoberto, foi escancarado enquanto o Estado Novo declinava.
Após a realização desse trabalho, foi possível ter ciência que a guerra não afetou
apenas quem esteve no front da batalha. Se observou um evento com efeitos multifacetados
que podia ir desde um trauma da batalha, até a falta de açúcar provocada pela carestia, efeitos
indiretos que também deixaram suas marcas em quem viveu. A guerra tinha esse longo
alcance de influenciar a vida de quem estava no front, mas também se fazia presente nas
pequenas ações do cotidiano do outro lado do Atlântico.
6.

PERSPECTIVAS DE FUTUROS TRABALHOS
Diante da possibilidade de exploração de temas envolvendo os torpedeamentos em

Sergipe em agosto de 1942, as atividades e resultados deste plano de trabalho se desdobraram
em novo plano a compor projeto de iniciação (agosto 2020

julho 2021). Nele se espera

aprofundamento na temática envolvendo os estrangeiros do Eixo em Sergipe com o plano de
Sergipe (1942a produção de verbetes ligados à temática da inic
GET/UFS,
que se reúne semanalmente para discutir obras sobre a II Guerra.
7.
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JUSTIFICATIVA PARA ALTERAÇÕES NO PLANO

Em virtude da pandemia provocada pela Covid 19 e o fechamento obrigatório de
repartições públicas e privadas pelo decreto do governo de Sergipe n. 40.563 de 20 de março
de 2020, ficou impossibilitada a busca nos arquivos públicos. Dessa maneira,
comprometendo o acesso ao acervo da Revista Seleções do Rea
Pública Estadual Epiphânio Dória no período que compreende a II Guerra Mundial.

