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INTRODUÇÃO
O interesse em realizar esse trabalho surgiu ainda quando estagiava no Departamento
de Patrimônio Histórico de São José dos Campos, pertencente a Fundação Cultural Cassiano
Ricardo. Realizando pesquisas no jornal no Arquivo Público do Município, uma das
atividades do estágio, tivemos contato com alguns jornais que circulavam na cidade,
principalmente com o Correio Joseense. Folheando os artigos do jornal, despertou o interesse
em estudar como o periódico repercutiu em São José dos Campos o período anterior ao golpe
civil-militar em São José dos Campos. Com o decorrer da pesquisa, enfocamos o estuda das
representações que eram realizadas pelo jornal.
O jornal Correio Joseense era, na época, o periódico mais antigo em circulação na
cidade. Valéria Zanetti, em sua tese de doutorado, realizou um histórico sobre as atividades do
jornal, afirmando que
o Correio Joseense é o jornal mais antigo e mais completo até então existente na
cidade. Seus exemplares correspondem ao período de 1920 a 1964, com uma
lacuna no período de 1928, quando o diretor do jornal mudou-se temporariamente
para a cidade de São Paulo. O jornal trouxe informações do cotidiano da cidade e
dos seus moradores denunciando ações, comportamentos, criando valores (Zanetti,
2007: 19).

O jornal possuía um contrato com a Prefeitura que garantia que as publicações dos
atos oficiais do Município em suas páginas. Dirigido por Napoleão Monteiro, que exercera
cargos políticos no município, o jornal, em algumas situações, refletiu divergências políticas
do seu diretor.
Durante a década de 1920, Napoleão Monteiro tinha divergências com as lideranças da
empresa de energia elétrica Luz e Força, responsável pelo fornecimento de energia no
município. Diante de acirramento das divergências, a energia da casa de Napoleão Monteiro
chegou a ser cortada. O impasse foi solucionado quando o prefeito da cidade, João Cursino,
interveio a favor da empresa. Desde então, João Cursino tornou-se um alvo recorrente da
crítica do Correio Joseense, que realizou uma oposição não somente ao prefeito, como
também a todos os seus aliados1 (Candioto, 2005: 15-17).
Em seu trabalho de conclusão de curso, Alessandro Santana da Cunha resumiu ainda
as principais atividades do jornal, que sob a propriedade de Napoleão Monteiro, foi um dos
maiores veículos de informação de seu tempo. Esse jornal semanal sempre teria se
posicionado "politicamente em favor de algum determinado grupo da cidade.” (Cunha, 2008:
46). Cunha ainda citou Zuleika Stefânia, que analisou o jornal como
o principal jornal existente no munícipio na década de 1920 era o “Correio
Joseense” de propriedade de Napoleão Monteiro, que era tesoureiro da Câmara
Municipal na gestão do Cel. João Cursino. Esse membro do Diretório do Partido
Republicano Paulista, apoiava, através de seus artigos, todas as iniciativas do

1

Para maiores informações sobre o assunto, ver o trabalho de conclusão de curso "À Luz da Modernidade
Joseense (A Light em São José dos Campos de 1935 a 1945)", escrito por Fábio Zanutto Candioto em 2005.
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coronel, divulgando o “progresso” que a cidade alcançava através de seu
administrador [...] (Roque apud Cunha, 2008: 46).

Durante a década de 1930, e principalmente após a Intentona Comunista em 1935, o
jornal foi utilizado por membros da elite joseense para expressar as idéias do movimento
nacionalista fundado na cidade denominado Bandeiras. O objetivo desse movimento era
"preparar" a população joseense contra as consideradas "ideologias estrangeiras", como o
comunismo 2 (Cunha, 2008: 44-50).
Através desse trabalho poderemos entender como o jornal Correio Joseense via as
transformações políticas do país e como eles se posicionaram diante desses acontecimentos.
Analisando o discurso ideológico de um dos jornais mais importantes da cidade no período
anterior ao golpe civil-militar, podemos verificar que discussões ele fazia para a sociedade
joseense.
Maria Helena Capelato afirmou que o estudo da imprensa é importante para a
compreensão da sociedade, pois
a leitura dos discursos expressos nos jornais permite acompanhar o movimento das
idéias que circulam na época. A análise do ideário e da prática política dos
representantes da imprensa revela a complexidade da luta social (Capelato, 1994:
34).

Maristel Pereira Nogueira endossou Capelato. Segundo Nogueira (2009: 30) o estudo
da imprensa torna-se importante pois o discurso jornalístico, através de simbologias e
ideologias, reforça as idéias que circula na sociedade em determinada época. Por outro lado, a
imprensa também atua tentando indicar novas idéias.
Ao mesmo tempo em que refletem as idéias da sociedade, os jornais são considerados
veículos formadores de opinião, pois disponibilizam à população o acesso à informações
(GIMÉMEZ, 1999: 27). Maria Helena Capelato, contrariando a historiografia tradicional, que
via a imprensa como um documento "suspeito" diante da subjetividade do escritor, endossa a
visão de que a imprensa está diretamente ligada a interesses e intervenção social.
Compreendendo a imprensa como um "agente histórico", o “pesquisador em história precisa
captar o movimento vivo de idéias e personagens que circulam pelas páginas do jornal"
(Capelato, 1994: 21).
Analisando a relação entre os meios de comunicação e a sociedade, Candioto discutiu
como a repetição e a divulgação de uma idéia pode gerar tanto uma discussão na sociedade,
como a sua expansão. Os meios de comunicação de massa, como o jornal, são formadores de
opinião, pois é por seu intermédio que a população se informa a respeito dos acontecimentos
locais, nacionais e mundiais (Candioto, 2005: 14).
Atuando como veículos de informação e de difusão de idéias, os jornais necessitam de
um público alvo. Para tanto, "todos os jornais procuram atrair o público e conquistar seus
2

O assunto voltará a ser tratado no decorrer do subtítulo “1.2. Governo Vargas e a Intentona Comunista” deste
trabalho. Maiores informações podem ser encontradas no trabalho de conclusão de curso "Brasileiro até a
medula dos ossos: nacionalismo e autoritarismo em Cassiano Ricardo", escrito por Alessandro Santana da Cunha
em 2008.
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corações e mentes. A meta é sempre conseguir adeptos para uma causa, seja ela empresarial
ou política" (Capelato, 1994: 15). Capelato ainda discute os jornais como um empreendimento
empresarial que, dessa forma, estabelece relações comerciais com os leitores, caracterizado,
na maioria dos casos, por ser mais consumidores que adeptos a uma causa política.
Segundo Raymond Williams, um jornal também deve ser tratado do ponto de vista
comercial, pois se trata de um “negócio” que depende da satisfação de seus clientes, para se
tornar um empreendimento de sucesso. Para conquistar esse público representativo numa
sociedade, os jornais buscam manter diálogos com a população ou com grupos que a
“representam” (Williams, 2009: 55).
Maria Helena Capelato discutiu ainda a relação da imprensa com o meio social em que
é produzida. Segundo a autora,
a imprensa, ao invés de espelho da realidade passou a ser concebida como uma
representação do real, ou melhor, de momentos particulares da realidade. Sua
existência é fruto de determinadas práticas sociais de uma época. A produção desse
documento pressupõe um ato de poder no qual estão implícitas relações a serem
desvendadas. A imprensa age no presente e também no futuro, pois seus produtores
engedram imagens da sociedade que serão reproduzidas em outras épocas
(Capelato, 1994: 24-25).

Nesse sentido, tornou-se necessário entender as representações sociais. Roger Chartier
(1991: 177) conceitua-as como um meio utilizado por indivíduos e grupos que almejam dar
sentido ao seu mundo. Dessa forma, o estudo das representações torna-se relevante para
estudar as tensões e relações exercidas por determinada sociedade.
Sá Motta em seu estudo sobre o anticomunismo no Brasil utilizou o conceito de
representações mentais, entendidas como
processo de construção de idéias, signos ou imagens por meio do qual os homens
interpretam e conferem sentido a realidade. Em essência trata-se de perceber a
visão dos anticomunistas sobre seus inimigos revolucionários: como eles
pensavam, sentiam, imaginavam e viam os comunistas e o comunismo, em uma
palavra, como os representavam (Motta, 2002: XXV).

Chartier (1991: 178) destaca duas hipóteses acerca da construção de sentido por parte
dos leitores em geral. A primeira considera essa construção como um processo histórico e,
como tal, seria influenciada pelo período, espaço e os grupos sociais. A segunda trata a
construção de sentido como fruto da maneira pela qual os leitores recebem um texto,
construindo significações múltiplas. Chartier ainda discutiu como essas representações são
incorporadas pelos indivíduos. Segundo ele
as representações não são simples imagens, verdadeiras ou falsas, de uma
realidade que lhes será externa, elas possuem uma energia própria que leva a crer
que o mundo ou o passado é, efetivamente, o que dizem que é. Nesse sentido,
produzem as brechas que rompem às sociedades e as incorporam nos indivíduos
(Chartier, 2009: 51-52)
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Sá Motta ressaltou que para trabalhar com representações é necessário ter cautela ao
analisar as relações existentes entre representações e realidade. De acordo com o autor
se, de um lado, não é factível acreditar que as representações apresentam uma
imagem perfeita da realidade, por outro não se deve supor a inexistência total de
correspondência entre os dois fatores. Representações são construções embasadas
na realidade, ainda que muitas vezes produzam versões caricaturais e mesmo
deformadas do „real‟ (Motta, 2002: XXV).

A imprensa no Brasil, muitas vezes, propagou representações anticomunistas. Nesse
sentido, torna-se necessário estudar o termo anticomunismo. Com base nos estudos de
Rodeghero entendemos que o termo é abrangente, sendo aplicado em diferentes realidades, e
refere-se a uma oposição a tudo que é identificado como comunismo. Segundo Rodeghero
anticomunismo diz respeito a uma postura de oposição sistemática ao comunismo
ou àquilo que é a ele identificado, uma oposição que se adapta a diferentes
realidades e se manifesta por meio de representações e práticas diversas. O
anticomunismo é o conjunto das atividades realizadas por grupos diversos, que
constróem e se guiam por um conjunto de representações que tem sido chamado de
imaginário anticomunista. Trata-se de atividades como produção de propaganda,
controle e ação policial, estratégias educacionais, pregações religiosas, organização
de grupos de ativistas e de manifestações públicas, atuação no Legislativo, etc‟
(Rodeghero, 2002: 2).

Por meio de tais discussões, tornou-se possível compreender a relação da imprensa
com a sociedade, contextualizar o período e, mais especificamente, as suas relações com a
sociedade joseense.
O trabalho foi divido em dois capítulos:
No primeiro capítulo realizaremos um estudo sobre o anticomunismo no Brasil,
procurando, quando possível, mostrar as ligações e influências na sociedade joseense. Neste
capítulo trabalhamos com produções acadêmicas sobre este assunto, destacando-se "Em
guarda contra o perigo vermelho" de Rodrigo Patto Sá Motta e "As representações
anticomunistas na grande imprensa curitibana (1961-1964), de Andrea Beatriz Wolzniak
Giménez, além do trabalho de conclusão de curso "Brasileiro até a medula dos ossos:
nacionalismo e autoritarismo em Cassiano Ricardo" de Alessandro Santana da Cunha para
discutir manifestações anticomunistas em São José dos Campos. Discutimos desde a
introdução do pensamento anticomunista no Brasil com a Revolução Russa, passando por
dois períodos em que houve maior intensidade das representações anticomunistas: a Intentona
Comunista e o período que antecedeu o golpe civil-militar no Brasil.
No segundo e último capítulo buscaremos mostrar como o jornal Correio Joseense
tratou as questões relacionadas ao comunismo entre os anos 1955 e 1964, quando se efetivou
o golpe civil-militar. Para tanto fez-se necessário uma subdivisão neste capítulo. Para tanto,
baseou-se nos estudos de Rodrigo Patto Sá Motta sobre as representações anticomunistas.
Segundo Sá Motta, as representações anticomunistas teriam sido motivadas por valores e
ideais vinculados ao catolicismo, nacionalismo e ao liberalismo. A interação entre as matrizes
forneceu suporte para o anticomunismo, contribuindo na construção da imagem do
comunismo como o “perigo vermelho” (Motta, 2002: 20).
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CAPÍTULO I
O ANTICOMUNISMO NO BRASIL

1.1. O comunismo e o anticomunismo: primeiras manifestações no Brasil
O anticomunismo teria surgido no Brasil no início do século XX, após a Revolução
Russa. Discorrendo sobre as bases do pensamento anticomunista no país, Rodrigo Patto Sá
Motta afirmou que:
No Brasil, pode-se dizer, o anticomunismo surgiu logo após a Revolução de 1917.
O fenômeno teve dimensão internacional, provocado pela reação ao advento
mundial do bolchevismo e às crises revolucionárias emergentes no pós primeira
Grande guerra. Temerosos com o poder de atração que o exemplo russo poderia
exercer sobre as massas proletárias, num quadro de instabilidade ligado às
dificuldades do pós-guerra, os governos dos países capitalistas dominantes
empenharam-se na repressão e na propaganda anticomunista. Seus esforços não
foram isolados, pois, complementando a ação estatal, grupos da sociedade civil
(empresários, intelectuais, religiosos) também se lançaram ao campo de batalha,
dedicando-se principalmente à esfera propagandística (Motta, 2002: 1).

No entanto, Maristel Pereira Nogueira reconheceu a existência de movimentos
operários anterior a 1917. Mas a autora afirma ainda que esses movimentos estavam mais
associados a idéias anarquistas, que teriam chegado ao Brasil por meio dos imigrantes.
Nogueira realiza um breve resumo sobre a atuação desses movimentos:
existia no Brasil um movimento operário bastante atuante antes de 1917, com
publicações voltadas para o direito dos trabalhadores. A Confederação Operária
Brasileira foi organizada em maio de 1908. Teve uma atuação fraca até 1913,
quando uma comissão reorganizadora da Confederação reativou vigorosamente
suas atividades. De fato, os imigrantes trouxeram para o Brasil ideias novas sobre
política que até então eram inexistentes (Nogueira, 2009: 39).

A oposição aos movimentos sociais começara desde o surgimento dos primeiros
núcleos. O ano de 1919, por exemplo, foi marcado por uma série de greves operárias,
principalmente na cidade de São Paulo, que tiveram orientações anarquistas e socialistas. O
momento histórico posterior a Revolução Russa e com entrada de idéias comunistas no Brasil
contribuíram para intensificar essa repressão:
As notícias vindas das repercussões e reflexos da Revolução Russa, aliadas ao
avanço das agitações e reinvidicações de trabalhadores em várias cidades
brasileiras, foram causas de preocupações e colaboraram para que o temor das
elites crescesse. A repressão ao movimento operário no Brasil iniciou-se tão cedo
este começou a mostrar-se evidente. Desde o fechamento das agremiações de
trabalhadores até, principalmente após os anos de 1918-19, ameaças de extradições
e listas de indesejáveis, compostas de operários e, até mesmo, simpatizantes com a
causa operária (Giménez, 1999: 7-8).
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Nas décadas de 1920 e 1930 ocorreram grandes transformações sociais e políticas em
todo o território mundial. A situação política e economicamente da grande maioria dos países
europeus após a Primeira Guerra Mundial era bastante desfavorável, o que contribuiu para o
fortalecimento das ideias nacionalistas como meio de unificar e orgulhar os países envolvidos.
O Brasil nesse período também passou por essas transformações, como a realização da
Semana da Arte Moderna e a criação do Partido Comunista em 1922, contribuindo para a
destruição de paradigmas (Cunha, 2008: 32-34).
A fundação do Partido Comunista Brasileiro (PCB) em 1922 a partir de um Grupo
Comunista do Rio de Janeiro tornou-se um local de concentração de outros núcleos marxistas
no país. O Partido fora fundado, influenciado pelas idéias da Terceira Internacional,
organizada em 1919, e seguira as bases teóricas do Partido Comunista de Moscou (Giménez,
1999: 7).
No Brasil, a campanha da imprensa contra o comunismo iniciou-se logo em 1917. Os
jornais criticavam a segunda revolução russa, acusando-a de proporcionar conseqüências ruins
para os aliados na Primeira Guerra Mundial, já que o grupo de Lênin era favorável a retirar-se
da guerra (Motta, 2002: 4-5).
A grande imprensa utilizava o termo "inimigo" referindo-se aos comunistas, no
entanto, eles não foram retratados como uma verdadeira ameaça ao país nesse período.
Tratava-se mais de uma reprodução de como o tema vinha sendo tratado no imaginário
europeu (Giménez, 1999: 8) Sá Motta confirma essa pensamento. Segundo o autor:
No período compreendido entre 1917 e 1930 o comunismo foi encarado por seus
adversários, predominantemente, como uma ameaça remota, um problema que
tinha mais a ver com a realidade do velho mundo que com a dinâmica política
desta parte do continente americano. Nesse contexto, elaborou-se a formulação do
comunismo apresentado como idéia alienígena, distante da realidade e das
aspirações dos brasileiros (Motta, 2002: 6).

No ano de 1927, ocorre um pequeno surto da propaganda anticomunista. Com o final
do governo de Arthur Bernardes, que foi marcado pela forte repressão com a vigência do
estado de sítio, os membros do Partido Comunista procuraram intensificar suas atividades no
país, por meio do jornal A Nação. Diante do crescimento do PCB, as autoridades propuseram
a criação da lei que ficou chamada de Lei Celerada, com o intuito de coibir as atividades
sindicais e da política de esquerda (Motta, 2002: 6-7). Mesmo assim, segundo Giménez, o
PCB mostrava-se resistente. A autora afirmou que
O PCB encontrava-se ativo no meio operário, desde grandes manifestações do 1.°
de maio54, como a de 1926; do retorno de jornais como A Nação e a Plebe, em
1927; da constituição do Bloco Operário Camponês, em 1928; até mesmo
tentativas de criação da Central Geral dos Trabalhadores, em 1929. Nem mesmo a
Lei Celerada, de agosto de 1927, visando combater a subversão, deixando o
partido na semiclandestinidade, abalou suas estruturas. Seus jornais tiveram que ser
novamente fechados, mas suas atividades recontinuaram (Giménez, 1999: 13).

Até o final da década de 1920, portanto, os comunistas estavam organizando dentro do
território nacional. Incentivados pela Revolução Russa, a criação do PCB, as primeiras ações
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comunistas deram a base para o fortalecimento das idéias comunistas. Por outro lado, o
período também é marcado pelas primeiras campanhas anticomunistas.

1.2. O Governo Vargas e a Intentona Comunista
Alessandro Santana Cunha discorreu sobre o período que tornou-se a primeira grande
"onda" anticomunistas na sociedade brasileira. Segundo ele, o conflito entre as ideologias de
extrema direita e extrema esquerda intensificava-se gradativamente desde a década de 1930.
A Europa neste período, vivenciando o pós Primeira Guerra Mundial, era marcada pela
formação de governos de cunho nacionalista, que acabara resultando em regimes totalitários,
como o fascismo e o nazismo, além da conquista de mais destaque no cenário mundial para a
União Soviética, que almejava expandir sua Revolução de 1917 a outros países.
Essa batalha ideológica teve repercussão no Brasil. O governo de Getúlio Vargas
buscou a centralização do Estado, visando lutar contra uma “subversão estrangeira”,
incentivar a industrialização do país (Giménez, 1999: 13). Existiam dois grupos que
estabeleciam forte oposição entre si:
a Ação Integralista Brasileira (AIB), organização criada em 1932 por Plínio
Salgado, que tinha cunho fascista, e o PCB, fundado dez anos antes, e que
estreitava os laços com a Rússia Stalinista. Este último ganhara um reforço de
peso: Luís Carlos Prestes, ex-tenentista que tinha em seu currículo a liderança da
famigerada “Coluna Prestes”, o que lhe rendeu a alcunha de “cavaleiro da
esperança”, além de vários agentes soviéticos, entre os quais, Olga Benário, que se
tornaria sua esposa (Cunha, 2008: 38-39).

O Partido Comunista Brasileiro, apesar de estar na semiclandestinidade, procurava
legitimar-se como representante dos interesses dos trabalhadores. O período era de uma certa
efervescência operária, que levou Vargas reformar a legislação trabalhista, visando controlar o
operariado (Giménez, 1999: 13).
As tensões intensificaram-se quando em 1935 os membros do Partido Comunista,
liderados por Luís Carlos Prestes, realizaram uma tentativa, sem sucesso, de instalar uma
República Comunista no Brasil. Natal, Recife e Rio de Janeiro foram palco de um levante
contra o governo de Vargas que ficou conhecido como Intentona Comunista (Fausto, 2006:
74). Além dos membros do PCB, participaram do movimento tenentes insatisfeitos com os
resultados da Revolução de 1930 e membros da Aliança Nacional Libertadora (ANL).
Se por um lado, a adesão as idéias comunistas intensificaram-se com o crescimento do
PCB e da formação da ANL, por outro, fortaleceu o anticomunismo. No entanto, Sá Motta
(2002: XXI) apontou a Intentona Comunista como a principal responsável pela disseminação
e consolidação do anticomunismo no Brasil, a medida em que os setores conservadores da
sociedade, sob o impacto de uma rebelião armada, investiram numa ampla propaganda contra
o comunismo.
O presidente Getúlio Vargas, aproveitando-se a apreensão e o medo de uma ação
comunista, oriundos do levante, preparou o ambiente para o golpe de 1937, instaurando o
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Estado Novo no país (Guimarães, 2007: 273). Cunha mostrou como Vargas se beneficiou da
Intentona:
Getúlio Vargas foi duplamente beneficiado pelo insucesso do levante, pois além de
ter desmantelado o comunismo no Brasil, perdendo seus líderes, teve o caminho
pavimentado e a legitimidade necessária para uma brutal centralização do poder,
usando como discurso o combate à ideologia comunista. A partir de então
multiplicaram-se absurdamente as propagandas anticomunistas, disseminadas pelas
rádios e pela imprensa escrita, tendo como principal discurso a idéia de que esta
seria uma idéia forasteira sem razão de existir em terras brasileiras (Cunha, 2008:
39-40).

Por meio de estudos sobre o anticomunismo no Brasil entre os anos de 1931 a 1934,
Carla Luciana Silva observou que a construção do imaginário do comunismo como inimigo
da nação não se deu somente a partir da Intentona Comunista, sendo, na verdade, uma
construção do processo histórico, já existente anteriormente a esse levante (Silva apud
Gonçalves, 2003: 277).
Maria das Graças Almeida (2000: 67) enfocou outro aspecto da questão. A autora
destacou a atuação da Igreja Católica contra a ideologia comunista, apoiando a instalação de
governos autoritários no país. Tornou-se frequente na imprensa católica do período, a
apresentação da Igreja, do Estado e da Família como instituições que atuariam na defesa
contra o comunismo. A Igreja Católica e o Estado se juntaram no combate ao comunismo e,
também utilizara a Intentona Comunista na sua campanha:
A partir de 1935 a igreja católica no Brasil dispõe de elementos concretos para
impingir o medo e o pavor da população contra a chamada doutrina soviética: a
recente intentona comunista que assolou o país, liderada por Luis Carlos Prestes.
Através de um discurso que investe no medo coletivo, construindo um imaginário
em que a Russia “intentava contra o Brasi” – haja vista Prestes ter morado um
tempo em Moscou – e que em breve a nação seria “sovietizada como o México”
(Almeida, 2000: 69).

Este conflito repercutiu na cidade de São José dos Campos. Já na década de 1930,
ocorreu a primeira grande campanha na imprensa joseense contra o comunismo3. Um dos
principais veículos de informação do município, o Correio Joseense, esteve a serviço da
“Bandeira4”, um movimento nacionalista que objetivava conter a entrada de “ideologias
estrangeiras”, como o comunismo, no Brasil. Nesse sentido, o espaço cedido ao movimento
visava “educar” os joseenses, preparando-os para um novo tempo, livre do comunismo
(Cunha, 2008: 44-46).
O prefeito municipal dr. Leovigildo Trindade, o político e médico dr. Nelson Silveira
D‟avila e Napoleão Monteiro, diretor do jornal Correio Joseense, além de grande parte da
3

Durante a realização desse trabalho não entramos em contato com outras produções acadêmicas que tratam
especificamente sobre o comunismo/anticomunismo na cidade de São José dos Campos. “Brasileiro até a medula
dos ossos: Nacionalismo e autoritarismo em Cassiano Ricardo”, de Alessandro Santana Cunha, foi o único que
tratava diretamente sobre o comunismo na cidade.
4
O Movimento Bandeira foi idealizado antigos intelectuais modernistas, que possuíam tendências políticas mais
próximas à “direita”, como Cassiano Ricardo e Menotti del Picchia. O nome fazia referência ao movimento do
Brasil Colonial, visto como símbolo de nacionalidade no período (Cunha, 2008: 41-43)
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elite joseense, incluindo médicos tisiologistas, professores e comerciantes, participaram da
coordenação do núcleo local (Cunha, 2008: 50).
Tatiana Teófilo entende o movimento Bandeiras como o início de um “discurso
anticomunista como legitimador da relação entre memória e política golpista construída pela
imprensa” (Teófilo, 2009: 48) na cidade. Cassiano Ricardo, poeta joseense, manifestara-se por
meio de suas poesias sentimento anticomunistas. Uma dessas poesias seria o “A flauta que me
roubaram” (Cunha, 2008: 45).
Era em São José dos Campos no tempo em que não havia comunismo nem
fascismo para tirarem o sono. Só havia pirilampos imitando os céus dos campos.
Tudo parecia certo.
O horizonte estava perto.
Havia erros nos votos, mas a soma estava certa (Ricardo, Cassiano)

Em outra obra “Brasil no Original”, Cassiano Ricardo posicionou-se contrário a
possibilidade da implantação de um regime comunista no Brasil (Cunha, 2008: 41). Segundo
o poeta,
Não temos o problema dos desocupados, da falta de terra, da violenta diferença de
classes, do ódio de raças ou de religiões, da excessiva diferença de cultura e de
riqueza. Ao contrário: precisamos de milhares de braços; temos uma extensão
territorial devoluta, rica e deserta; não se sedimentaram ainda nossas classes, pois o
operário de hoje é o patrão de amanhã; [...] Diante de tal realidade só cabe uma
conclusão: O Brasil não possue um só dos fatores que determinam a presença do
comunismo (Ricardo, Cassiano, 1937: 217).

Cunha analisou como esse movimento e o anticomunismo foi utilizado por Vargas
para se manter no poder e instituir o Estado Novo em 1937.
No período da Bandeira o ano de 1937 foi um marco na campanha anticomunista
com a elaboração do “Plano Cohen” por parte dos militares e intelectuais. Esse
plano foi uma armação do governo Vargas para dissolver o Congresso e proclamar
sem dificuldades o Estado Novo, já que forjaram uma série de documentos,
visando difundir a idéia de que os comunistas, apoiados pela Rússia, estavam
planejando um golpe para implantar o comunismo no Brasil, ocasionando fomes,
abusos, e liberdade popular. Essa campanha fortemente defendida pela imprensa
escrita, aliada a uma série de prisões, foi responsável por amedrontar a população
em geral, impedindo-a que se movimentasse contra o golpe do Estado Novo
(Cunha, 2008: 58).

Marcus Roberto de Oliveira concorda com esse pensamento de que o anticomunismo
foi utilizado para a formação do Estado Novo. Segundo ele
Orquestrado por grupos conservadores e em certos momentos até por alas
progressistas, o anticomunismo brasileiro é sem dúvida um dos fenômenos
políticos mais relevantes nas duas fases de colapso institucional da democracia no
Brasil (especificamente, a ascensão do Estado Novo (1937) e o golpe de 31 de
março de 1964) (Oliveira, 2004: 185).
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Com o Estado Novo, iniciou-se uma política de repressão. Membros da Aliança
Nacional Nacional Libertadora, comunistas, intelectuais foram perseguidos, presos. No
entanto, Giménez aponta uma consolidação das idéias comunistas no Brasil, pois
a partir da década de 30, a ameaça comunista não colocou-se no imaginário apenas
como um sonho maldito ou uma promessa de futuro caótico. Além de tornar-se
mundialmente permanente, pois o regime político russo já se encontrava
estabilizado após mais de dez anos da Revolução de 1917, mostrou-se internamente
perigosa a partir dos efeitos fantásticos causados por movimentos como a chamada
Intentona Comunista de 1935 (Giménez, 1999: 16).

A função do jornal no período estava associada ao Estado. Os jornalistas atuavam
como instrumentos de poder estatal, destacando as virtudes e qualidades e divulgando os atos
do governo.
A imprensa, controlada pela Lei de Segurança Nacional 5, fortaleceu a visão
negativizada do comunismo, reforçando a concepção de que o regime representava um perigo
para o Brasil. A Intentona Comunista de 1935 seria lembrada como uma comprovação da
“ameaça” durante os anos seguintes pelos anticomunistas (Giménez, 1999: 16-17).

1.3. Comunismo X Anticomunismo durante a Guerra Fria
O século XX foi marcado pela oposição entre capitalismo, representado pelos Estados
Unidos, e comunismo, cujo principal representante era a União Soviética. Essa tensão
intensificou-se durante a Guerra Fria, quando alguns países de vários continentes, incluindo
América, Ásia e África, começaram a aderir as idéias comunistas. Os Estados Unidos
destacou-se no combate ao comunismo, fornecendo suporte ideológico, político e material aos
países do "mundo livre" (Motta, 2002: XX-XXI).
Analisando a Guerra Fria, Hobsbawn (1995: 227-230) afirmou que apesar dos Estados
Unidos e da União Soviética utilizarem-se de uma "retórica apocalíptica", ameaçando partir
para o confronto armado, não existia um perigo eminente de uma nova guerra mundial,
principalmente, após a aquisição de armas nucleares pela União Soviética. Ambas as nações
consideravam que o confronto armado representaria um pacto suicida e aceitaram a
distribuição de força, mesmo que desigual, do período posterior a Segunda Guerra Mundial. A
União Soviética deveria permancer com o controle dos territórios ocupados pelo seu exército
após a Guerra Mundial, não podendo ampliá-la por meio da força militar. Aos Estados Unidos
coube o controle de todas as outras regiões.
Estados Unidos e União Soviética travaram, dessa forma, um confronto ideológico em
busca da hegemonia mundial. Enquanto esta estava preocupada com a hegemonia que os
Estados Unidos exercia naquele momento, aqueles temiam uma futura hegemonia soviética

5

Embora tenha sido sancionada pelo Estado Novo com a intenção de defender o país do “perigo comunista”, ela
significou restringiu a liberdade de expressão e os direitos políticos de todos, principalmente contra os opositores
políticos do governo (GIMÉNEZ, 1999: 17).

18

(Hobsbawn, 1995: 231). Sidnei Munhoz discute o posicionamento os norte-americanos diante
dessa tensão:
Os EUA apressaram a formação de alianças regionais com o intuito de combater a
possível expansão soviética e, mais que isso, impedir a expansão do ideário
comunista, e mesmo reformista, evitando assim que tais ideais pudessem de
alguma forma ameaçar a segurança do país (Munhoz).

Munhoz prossegue mostrando como os Estados Unidos atuaram sobre os governos da
América Latina durante os anos de 1944 e 1946, com a intenção de eliminar uma possível
influência soviética nesses países, tornar ilegal os partidos comunistas, controlar o movimento
operário. Como resultado dessa política vários países romperam com a União Soviética:
O Brasil e o Chile romperam relações diplomáticas com a União Soviética em
1947, a Colômbia fez o mesmo em 1948, Venezuela e Cuba em 1952 e Guatemala,
em 1954, após o golpe militar organizado pelos EUA. A ruptura das relações, por
parte do Brasil, com a URSS, foi justificada como decorrente de acusações
efetuadas pela imprensa soviética ao presidente Dutra. Contudo, a análise dos
documentos indica um processo mais conturbado. Desde a abertura de relações
diplomáticas entre os dois países, houve tensões no relacionamento (Munhoz).

Skidmore estudou o contexto brasileiro no período. Segundo ele, com o insucesso da
Intentona Comunista o Partido Comunista foi declarado clandestino, voltando a regularidade
somente em 1945 durante a abertura democrática de Vargas. Essa abertura democrática foi
resultado de uma pressão, após a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial, pela adoção de
um sistema político mais livre. Dessa forma, Luís Carlos Prestes e outros presos políticos
foram soltos em abril de 1945.
O Partido Comunista conseguiu iniciar uma reorganização política a partir da anistia em
1945, principalmente pelo ambiente internacional favorável, onde a aliança entre a União
Soviética e os Estados Unidos tinha vencido os regimes totalitários na Europa, os russos eram
considerados como exemplos, pois resistiram as investidas dos nazistas.
Conforme nos mostra Skidmore, esse bom momento para o Partido refletiu nos
processos eleitorais:
A mais implacável oposição a Dutra partia do Partido Comunista, que ressurgia em
1945 como o mais forte partido comunista da América Latina. Nas eleições de
dezembro, o Partido elegera para a Assembléia Constituinte quinze membros, que
atacavam violentamente os dispositivos neoliberais inscritos na Constituição de
1946. Havia choques periódicos entre a polícia e os militantes comunistas. Estes
não demoraram em criticar o grande apelo que o governo de Dutra fez aos
investidores estrangeiros. Em março de 1946, Prestes chegou mesmo a declarar que
ficaria ao lado da União Soviética no caso de uma guerra entre aquele país e o
Brasil. Em maio de 1946, o governo de Dutra expurgou todos os funcionários
públicos conhecidos como membros do Partido Comunista. Em agosto, o PCB foi
presenteado com uma excelente oportunidade de fazer propaganda (Skidmore,
1969: 92-93).
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Skidmore afirmou ainda que as eleições se 1947 contribuíram para firmar o PCB com
quarto maior partido do país. No entanto, essa posição gerou descontentamentos:
Defrontando com essa crescente força, o governo de Dutra decidiu usar a
repressão. Fora incluído na Constituição de 1946 um dispositivo legal mediante o
qual os partidos “antidemocráticos” poderiam ser impedidos de participação aberta
na política. A cláusula foi invocada pelos procuradores do governo e o PCB foi
declarado fora da lei, por decisão judicial em 1947. (...) A supressão oficial do
Partido Comunista coincidiu também com o início da guerra fria. Os
anticomunistas brasileiros podiam, portanto, encontrar no exterior uma pronta
justificativa para os seus atos (Skidmore, 1969: 93-94).

Após o governo Dutra, Getulio Vargas e Juscelino Kubitscheck, na década de 1950,
estavam mais preocupados com crescimento econômico do que combater o comunismo, já
que não o consideravam tão "grave" (Motta: 2002: 4).
Na final da década de 1950 e início da década de 1960, a “nova política” nacional
permitiu que o PCB tivesse uma maior inserção na sociedade brasileira, chegando a
conquistar uma “legalidade de fato”. O PCB passou a ser um dos protagonistas nos processos
históricos do período, obtendo grande receptividade entre os sindicatos e estudantes e na
atuação em favor das reformas e no caráter nacionalista e antiimperialista. As “reformas de
base” eram vistas como um meio de facilitar a adesão ao PCB, pois aproximava-se dos
interesses populares (Segatto, 2008: 233-234).
Com a Revolução Cubana em 1959, o governo norte-americano intensificou sua
atuação nos países da América Latina, visando evitar outras tentativas de implantação de
regimes comunistas. Ajudas econômicas, aliadas com o estímulo para realização de reformas
sociais, tornaram-se comuns a países latino-americanos. Sá Motta entende essa política dentro
do contexto de oposição entre comunismo e capitalismo. Segundo ele
A nova política norte-americana gerou uma considerável pressão sobre os países da
América Latina, na tentativa de estabelecer um "cordão sanitário" capaz de impedir
a progressão do comunismo. (...) A influência norte-americana convergiu e se
combinou com uma tradição anticomunista enraizada no Brasil havia décadas
(Motta, 2002: 232).

A partir da década de 1950, as representações anticomunistas marcaram presença na
sociedade brasileira. Os meios de comunicação participaram da construção do imaginário
anticomunista, caracterizando o comunismo como um “perigo“ para a sociedade brasileira
(Giménez, 1999: 19).
Os meios de comunicação refletiram esse “medo”, construindo inúmeras representações
do imaginário anticomunista. A União Soviética, principal núcleo comunista, foi caracterizada
por um conjunto de representações baseadas em temas, como moral, ateísmo, violência e
condições sociais (Motta, 2002: 72).
Algumas propagandas procuravam demonstrar que o sistema econômico soviético
apresentava problemas estruturais, sendo menos eficiente que o capitalista. A baixa
produtividade seria predominante na economia comunista, contribuindo para o imaginário que
“o comunismo representaria um retrocesso em relação ao capitalismo” (Motta, 2002: 41).
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De acordo com Marylu Alves de Oliveira (2008: 23), a nova ordem social proposta
pelo comunismo, sugerindo mudanças estruturais da sociedade, despertou um “temor” em
vários grupos sociais. Para José Antônio Segatto (2008: 239), o contexto histórico da Guerra
Fria, caracterizado pela disputa de poder e sistemas econômicos, contribuiu para intensificar o
confronto de posições e alternativas.
No início da década de 1960 inicia-se a segunda grande "onda" anticomunista. Acerca
desse período Plínio Ferreira Guimarães afirma que
a década de 1960 seria aquela em que se percebeu uma maior mobilização dos
grupos comprometidos no combate ao comunismo. A posse de João Goulart na
presidência da República em 1961 deu início a uma ampla campanha dos setores
conservadores da sociedade pela sua deposição. A proximidade de Jango com a
esquerda, principalmente com o PCB, causava grande desconfiança nestes grupos.
Mesmo o PTB, partido ao qual o presidente pertencia, era criticado por sua posição
em favor das reformas de base, o que, segundo os seus críticos, permitiria o
fortalecimento e a conseqüente tomada do poder pelos comunistas (Guimarães,
2007: 13).

Jorge Ferreira (2008: 345) analisa o discurso da direita militar sobre o governo de
Goulart, que caracterizava-o como demagogo, corrupto e influenciado por idéias comunistas.
Esse discurso foi propagado pela imprensa joseense, que reforçava a concepção de que o
golpe de 1964 fazia parte de uma política “salvacionista”, necessária diante do insucesso da
administração esquerdista de Goulart. Ferreira desenvolve o conceito de golpe civil-militar,
evidenciando que o golpe recebeu apoio de grande parte da sociedade brasileira. Guimarães
corrobora com esse pensamento. Segundo o autor
Nestas circunstâncias, o que se viu foi a convergência de diversos setores da
sociedade numa forte campanha contra o governo Goulart: grande parte do
oficialato das Forças Armadas, a alta hierarquia católica, empresários, imprensa,
setores da classe média, latifundiários, parlamentares, defensores dos interesses
norte-americanos, enfim, muitos foram os grupos mobilizados na maior campanha
anticomunista que o país já viu, produzindo um clima de medo que proporcionou a
derrubada de Jango (Guimarães: 2007: 14).

Portanto, influenciados pelos norte-americanos, militares e civis se uniram na defesa
do pensamento anticomunista e apoiaram o golpe de 1964, instalando assim mais uma
ditadura no país. Grande parte da imprensa brasileira participou de todo esse debate,
noticiando os acontecimentos que ocorrera no país e produzindo uma série de representações
anticomunistas.
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CAPÍTULO II
REPRESENTAÇÕES ANTICOMUNISTAS E O CORREIO JOSEENSE
Neste capítulo pretende-se analisar as representações anticomunistas encontradas nos
artigos do Correio Joseense na década anterior ao golpe civil-militar (1955-1964). Para tanto
se faz necessário retomar a discussão sobre imprensa realizada na introdução deste trabalho
para compreendermos a função do jornal na sociedade.
Maria Helena Capelato, contrariando a historiografia tradicional, que via a imprensa
como um documento "suspeito" diante da subjetividade do escritor, endossa a visão de que a
imprensa está diretamente ligada a interesses e intervenção social. Compreendendo a
imprensa como um "agente histórico", o pesquisador em história captar o movimento vivo de
idéias e personagens que circulam pelas páginas do jornal" (Capelato, 1994: 21). Para Andrea
Beatriz Wozniak Giménez (1999: 27), os jornais são considerados veículos formadores de
opinião, pois disponibilizam à população o acesso à informações.
Tatiana Nunes Teófilo em seu trabalho de conclusão de curso “A Cidade Dita (e)
Dura: Reflexões sobre a Memória Construída pelo Diário de São José dos Campos”6 também
reconheceu a importância do estudo da imprensa. Analisando as edições do jornal Diário de
São José dos Campos, a autora percebeu que
(...) esses periódicos em sua contemporaneidade atenderam determinados grupos e
assumiram tendências políticas. Entretanto essas fontes não deixam de possuir um
volume significativo de informações históricas recheadas de subjetividades e
sociabilidades que muito nos interessam (Teófilo, 2009: 37).

Em “História da Imprensa no Brasil”, Nelson Werneck Sodré (1999: 1-2) afirmou que
existe essa disputa entre vários grupos para exercer um controle sobre a imprensa, vista como
um veículo de informação e também de difusão de idéias. Esses grupos, caracterizados pela
diversidade social, cultural e política, visam defender seus interesses e anseios.
Jiani Langaro analisa a imprensa como “um campo de disputas entre setores da
sociedade em busca de hegemonia.” Esses grupos sociais, muitas vezes, se organizam em
partidos políticos, utilizando a imprensa para atender necessidades eleitoreiras. A produção
jornalística nesse sentido seria uma tentativa de construção da memória pública regional, sem
deixar de lado as contradições e os antagonismos desses grupos sociais (Langaro, 2008: 1-4).
Capelato (1994: 22) concorda com essa idéia, mas acrescenta que, além de existir a
subjetividade do indivíduo que escreve os textos, os jornalistas e redatores, o próprio jornal
está vinculado com a defesa de alguns interesses.
Atuando como veículos de informação e de difusão de idéias, os jornais necessitam de
um público alvo. Para tanto, "todos os jornais procuram atrair o público e conquistar seus
corações e mentes. A meta é sempre conseguir adeptos para uma causa, seja ela empresarial
6

Em seu trabalho de conclusão de curso, Teófilo buscou analisar os artigos publicados pelo jornal Diário de São
José dos Campos no ano de 1964, discutindo a construção da memória sobre o golpe civil militar na cidade. A
autora mostrou que embora o jornal divulgasse uma propaganda, mostrando São José dos Campos como a cidade
do progresso, ele também mostrava o outro lado da cidade, o lado pobre, evidenciado uma realidade de conflitos.
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ou política" (Capelato, 1994: 15). Capelato (1994: 37) enfoca os jornais como
empreendimento empresarial e, como tal, estabelece relações comerciais com os leitores,
caracterizado, na maioria dos casos, por ser mais consumidores que adeptos a uma causa
política.
Lier Balcão, por sua vez, ao analisar as experiências urbanas de uma cidade em
constante transformação, confirma essa idéia de que a imprensa é um meio utilizado “para
estabelecer um diálogo entre a sociedade e os setores da sociedade”. Considerando a imprensa
como um meio de consumo, os jornais cedem espaço para os interesses da população visando
estabelecer alianças entre os leitores e o meio de comunicação (Balcão apud Teófilo, 2009:
18-19).
Um dos artifícios utilizados pelos meios de comunicação para atrair leitores foi a
aparente imparcialidade nos conteúdos impressos. Mas, na verdade, pode-se observar que nas
descrições jornalísticas encontram-se muitos aspectos que revelam a subjetividade (Giménez,
1999: 27). Mariani (1996: 63-64) utilizando a Análise de Discurso francesa, analisou as
práticas discursivas da imprensa sobre o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Segundo essa
vertente da Análise de Discurso, na medida em que o enunciador precisa falar sobre, ele trata
aquilo que se fala como objeto, criando um efeito de distanciamento. Dessa forma, o jornalista
transmite uma idéia de ser um observador imparcial, criando um ambiente para expressar sua
opinião, transmitir juízo de valor, sem, no entanto, parecer tendencioso.
Com base nessas discussões, observamos que
a imprensa, ao invés de espelho da realidade passou a ser concebida como espaço
de representação do real, ou melhor, de momentos particulares da realidade. Sua
existência é fruto de determinadas praticas sócias de uma época. A produção desse
documento pressupõe um ato de poder no qual estão implícitas relações a serem
desvendadas. A imprensa age no presente e também no futuro, pois seus produtores
engendram imagens da sociedade que serão reproduzidas em outras épocas
(Capelato, 1994: 24-25).

Roger Chartier (1991: 177) conceitua representações como um meio utilizado por
indivíduos e grupos que almejam dar sentido ao seu mundo. Dessa forma, o estudo das
representações torna-se relevante para estudar as tensões e relações exercidas por determinada
sociedade.
Como vimos no capítulo anterior, o sentimento anticomunista fortaleceu-se no
decorrer do século XX. No Brasil, em especial, ele manifestou-se com mais potência em dois
períodos. Marcos Roberto Oliveira discorreu sobre esses períodos:
Orquestrado por grupos conservadores e em certos momentos até por alas
progressistas, o anticomunismo brasileiro é sem dúvida um dos fenômenos
políticos mais relevantes nas duas fases de colapso institucional da democracia no
Brasil (especificamente, a ascensão do Estado Novo (1937) e o golpe de 31 de
março de 1964) (Oliveira, 2004: 185).

No final da década de 1950 os comunistas começaram a ter maior inserção na
sociedade brasileira, o que gerou uma forte campanha anticomunista. Conquistando sua
“legalidade de fato”, o Partido Comunista Brasileiro tornou-se um dos protagonistas no
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processo histórico do período, obtendo grande receptividade entre os sindicatos e estudantes e
na atuação em favor das reformas e no caráter nacionalista e antiimperialista As “reformas de
base” eram vistas como um meio de facilitar a adesão ao PCB, pois se aproximava dos
interesses populares (Segatto, 2008: 233-234).
Os meios de comunicação, nesse momento, atuaram refletindo um "medo" e
construindo inúmeras representações acerca do imaginário anticomunista. Giménez afirma
que a partir da década de 1950, as representações anticomunistas marcaram presença na
sociedade brasileira. Os meios de comunicação participaram da construção do imaginário
anticomunista, caracterizando o comunismo como um “perigo“ para a sociedade brasileira
(Giménez, 1999: 19).
A cidade de São José dos Campos não esteve alheia às tensões e, por meio da
imprensa, repercutiu o confronto entre as ideologias. O Correio Joseense, como já foi tratado
na introdução deste trabalho, era o principal e mais antigo jornal da cidade no período, tendo
como diretor, durante todos os 44 anos de circulação, Napoleão Monteiro, que exercera
cargos políticos no município. O jornal refletiu as divergências políticas do diretor na cidade.
Assim que foi criado, ainda na década de 1920, o jornal lançou-se numa campanha contra a
empresa de energia elétrica Luz e Força. No final da década foi palco de uma oposição ao
prefeito João Cursino7 (Candioto, 2005: 15-17).
Com o advento da Intentona Comunista na década de 1930, surgiu a primeira grande
campanha na imprensa contra o comunismo em São José dos Campos. Grande parte da elite
joseense, incluindo Napoleão Monteiro, participou do movimento nacionalista “Bandeira”,
que combatia "ideologias estrangeiras". O Correio Joseense novamente repercutiu as
atividades políticas de seu diretor, preparando os joseenses para o que consideravam um novo
tempo, quando a ideologia comunista não tivesse mais espaço dentro do país8 (Cunha, 2008:
44-50).
Em 1964, ao noticiar o golpe civil militar, grande parte da imprensa brasileira
manifestou-se favorável ao golpe. Crítica a João Goulart, exaltação da democracia e dos
militares foram temáticas das manchetes de vários jornais do país (Capelato, 1994: 53).
Flávia Biroli também concorda com Capelato. Segundo Biroli,
(...) os principais jornais do país posicionaram-se, naquele momento, a favor do
afastamento de Goulart e, com ênfases e envolvimento diferenciados, a favor de
um golpe que, ao afastá-lo, restauraria a “ordem” e protegeria o país da demagogia,
do sindicalismo, do comunismo, da subversão dos valores, de uma suposta ditadura
de esquerda (Biroli, 2009: 277).

Em São José dos Campos circulavam vários jornais no ano de 1964. No entanto, Teófilo
fala em um "discurso homogeneizado", pois:

7

Sobre o assunto ver o trabalho de conclusão de curso "À Luz da Modernidade Joseense (A Light em São José
dos Campos de 1935 a 1945", escrito por Fábio Zanutto Candioto em 2005.
8

Sobre o assunto ver o trabalho de conclusão "Brasileiro até a medula dos ossos: nacionalismo e autoritarismo
em Cassiano Ricardo", escrito por Alessandro Santana da Cunha em 2008.
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(...) percebe-se que as narrativas tanto da Imprensa quanto de outros veículos de
comunicação e publicidade corroboram com apenas um discurso sobre a cidade. E
obtendo como foco a cidade vamos perceber como a imprensa e a administração
pública, apresentando um "discurso homogeneizado" (Teófilo, 2009: 21).

Tendo como base essas discussões podemos analisar as representações
anticomunistas no Correio Joseense. Visando identificar as representações anticomunistas nos
artigos do jornal, tornou-se necessário fazer uma subdivisão neste capítulo, Para tanto,
baseou-se nos estudos de Rodrigo Patto Sá Motta sobre as representações. Segundo Sá Motta,
as representações anticomunistas teriam sido motivadas por três matrizes: o catolicismo, o
nacionalismo e o liberalismo. A interação entre as matrizes forneceu suporte para o
anticomunismo, contribuindo na construção da imagem do comunismo como o “perigo
vermelho” (Motta, 2002: 20).

2.1. O Catolicismo e as representações anticomunistas
Rodeghero (2002: 4-18) demonstra que, durante o século XX, foi intensa a atuação da
Igreja Católica no combate ao comunismo no Brasil, favorecida pela infra-estrutura que
possuía e pelas relações exercidas com os grupos dominantes, permitindo influenciar as
decisões políticas do país.
Baseados no pensamento de Joseph de Maistre, alguns intelectuais católicos buscaram, na
Reforma Protestante, a explicação para a oposição entre o comunismo e o catolicismo. O
comunismo seria, segundo esses intelectuais, um dos últimos “erros” da humanidade. A
Reforma representava a origem do mal, pois a sua existência acarretou em um golpe à
civilização cristã, na medida em que provocava questionamentos acerca da sua ordem e
hierarquia. O comunismo seria, nesse sentido, uma continuidade dessa ação que visava
enfraquecer a Igreja e seus ensinamentos (Motta, 2002: 20).
Para a Igreja, o comunismo representava um “inimigo absoluto”, pois transcendia as
discussões sociais e econômicas. Além de conquistar grande adesão trabalhista, o comunismo
questionava princípios religiosos, propunha uma nova filosofia, uma nova moral, uma nova
explicação para o mundo. Sá Motta aborda a oposição entre religião e comunismo, afirmando
que este era caracterizado como uma doutrina que
negava a existência de Deus e professava o materialismo ateu; propunha a luta de
classes violenta em oposição ao amor e à caridade cristãs; pretendia substituir a
moral cristã e destruir a instituição da família; defendia a igualdade absoluta contra
as noções de hierarquia e ordem, embasadas em Deus. No limite, o sucesso da
pregação comunista levaria ao desaparecimento da Igreja, que seria um dos
objetivos dos líderes revolucionários (Motta, 2002: 20).

O papa Pio XI se manifestou contrário ao comunismo, pois acreditava que esse regime
ameaçava a família, os valores da sociedade e a moral cristã. Segundo o papa, os comunistas
pretendiam se “infiltrar” nas organizações sociais de países como o Brasil, Uruguai, México e
Espanha, ameaçando a integridade dessas nações. Para evitar essa “infiltração” pediu-se
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atenção especial a todos os tipos de escritas “subversivas” que contribuíssem para a difusão
de idéias comunistas (Pereira, 2010: 61).
Comunismo e catolicismo eram incompatíveis. Defendendo a missão de promover a
justiça social, a Igreja Católica se mostrava como o único meio possível de atingir a harmonia
e o bem-estar entre os povos. Os países que instalaram o regime comunista foram criticados
pela “destruição dos valores cristãos”, além de deficiências econômicas, cientificas e sociais
(Oliveira, 2008: 28-31).
A sociedade católica concebia o mundo dividido entre comunistas e defensores do
cristianismo. Visando combater a “doutrina subversiva da ordem social” aos fiéis católicos,
eram recomendados estudos acerca da doutrina da Igreja, além de uma atenção permanente a
possíveis ofensivas comunistas. A contribuição dos padres e sacerdotes estaria mais ligada a
medidas preventivas e de conscientização social (Pereira, 2010: 66).
Na década de 1930, principalmente após a Guerra Civil Espanhola, o anticomunismo
católico tornou-se ainda mais intenso. Os conflitos de até então não afetavam diretamente a
Igreja Católica, pois estavam concentrados na Rússia, predominantemente ortodoxa. Os
católicos esboçaram uma reação quando os conflitos em 1936 eclodiram na Espanha,
tradicionalmente católica, pregando idéias anti-religiosas, chegando a assassinar padres e
freiras e a profanar templos e objetos sagrados.9 O comunismo foi considerado uma ameaça à
Igreja, que lançou-se mundialmente em denúncias acerca das ações comunistas na Espanha
(Motta, 2002: 21). As denúncias da participação de soviéticos nesses movimentos tornaram-se
mais freqüentes e o comunismo foi definido como “inimigo” da Igreja, da moral cristã e da
família (Pereira, 2010: 56-61).
Vale ressaltar que nesse período, o Brasil vivenciava os momentos posteriores à Intentona
Comunista, marcados por uma forte tendência anticomunista. Sendo assim, os noticiários da
Guerra Civil Espanhola ganharam repercussão no país, ativando ainda mais a onda
anticomunista (Motta, 2002: 21).
Comparando as manifestações anticomunistas católicas nas décadas de 1930 e 1960,
Rodrigo Pato Sá Motta (2002: 245) revela que elas tiveram uma relativa diminuição. Na
década de 1930, predominava a Igreja ortodoxa, com uma visão mais conservadora, que
combatia a existência de cultos e seitas de outros grupos religiosos. O catolicismo foi
representado nesse caso, como o “bem” na luta contra o comunismo “mal”.
Na década de 1960, essa ortodoxia católica perdeu força. Membros da Igreja Católica,
principalmente grupos relacionados à liderança da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), dedicaram-se ao combate das injustiças sociais. Diante das mazelas sociais, o
comunismo deixou de ser a principal preocupação para alguns católicos. Dessa forma,
exerceram maior participação nos movimentos populares, chegando a criticar alguns aspectos
do regime capitalista. A esquerda católica, como ficou conhecida, não exercia muita
influência dentro da instituição, que se manteve em destaque no combate ao comunismo
(Rodeghero, 2002: 18).

9

Segundo Sá Motta atualmente a historiografia ainda discute quais grupos foram os responsáveis pelos atos antireligiosos. O autor destaca uma provável maior participação dos anarquistas do que de comunistas durante a
realização desses atos.referencia
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Sá Motta (2002: 25-28) confirma que a atuação dos religiosos transcendeu o espaço
interno da igreja. Em momentos quando a oposição entre comunismo e anticomunismo foi
marcante, essa atuação deixou de limitar-se aos espaços da missa. O poder e a força política
da instituição foram utilizados para atingir o maior número de pessoas. A imprensa, dessa
forma, foi um dos meios utilizados pelos religiosos para difundir idéias anticomunistas. Em
outro trecho, Sá Motta destaca a utilização de vários meios de atuação dos religiosos:
“Numerosos religiosos se destacaram, fazendo declarações publicando material, participando
de eventos, ocupando espaços na mídia, etc.” (Motta, 2002: 247).
Marco Antônio Lima Machado Pereira discute como a Igreja Católica atuou frente ao
comunismo, visando a manutenção da ordem social:
De todo modo, a Igreja Católica participou efetivamente da dinâmica política deste
período, inclusive ao produzir e designar os “desviados”, leia-se comunistas, como
maneira de servir à causa de uma ordem social divinamente organizada. Neste
sentido, o anticomunismo vai muito além de uma simples manifestação espontânea,
na medida em que pertence a um discurso da ordem extremamente elaborado,
fundamentado, organizado e difundido pela comunidade eclesial, dos bispos aos
simples fiéis. Em suma, o anticomunismo especificamente católico caracteriza-se
como um fenômeno que antecede a Revolução Russa de 1917 e a fundação do
Partido Comunista Brasileiro em 1922, na verdade remete-se a projetos
anarquistas, socialistas e comunistas do século XIX e à dinâmica das sociedades
capitalistas, “tendo configurado com a recusa à desordem um discurso
antiiluminista, antiliberal, contrarevolucionário, anticomunista, que propunha a
chamada „terceira via‟ ou uma leitura triangular do campo político”236 (Pereira,
2010: 87).

Tatiana Nunes Teófilo (2009: 92) em seu trabalho de graduação A Cidade Dita (e) Dura:
Reflexões sobre a Memória Construída pelo Diário de São José dos Campos analisou a
utilização da imprensa na cidade de São José dos Campos pelos setores religiosos
interessados em garantir a manutenção da ordem por meio da difusão das ideologias de moral.
Segundo a autora, aliados aos grupos hegemônicos, a atuação dos religiosos contribuiu para
preservar a ordem existente.
Na análise dos artigos do jornal Correio Joseense foi identificada a presença desse
discurso anticomunista oriundo de membros da Igreja Católica joseense. O jornal reproduziu
pronunciamentos de padres locais que se manifestaram contrários à ideologia comunista e
chamavam a população para participarem da luta contra o comunismo. Em outros artigos, o
jornal apropriava-se do discurso religioso para noticiar acontecimentos políticos nacionais e
internacionais, expressando idéias anticomunistas.
Tornou-se recorrente a busca por aspectos da tradição católica dos brasileiros para
justificar o anticomunismo. Alguns vestígios cristãos, como a denominação “Terra de Santa
Cruz”, foram usados visando aproximar o público da religião e distanciá-lo das idéias
comunistas. O Correio Joseense (19 de novembro de 1961: 3) publicou um discurso do
vereador dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes pronunciado durante uma homenagem
promovida pela Câmara Municipal de São José dos Campos aos religiosos Cônego João
Marcondes Guimarães e Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro. O evento fora realizado
na Associação Esportiva da cidade, tendo em vista que as instalações da Câmara não
suportariam o público presente e objetivou conceder aos religiosos o Diploma de Cidadão
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Joseense. Durante o seu discurso de homenagem, o vereador evocou a tradição cristã de São
José dos Campos, apontando-a como solução para superar as tensões do período. Até mesmo
a figura do padre José de Anchieta, considerado até então como o responsável pela fundação
da cidade10, foi resgatada. Nas palavras de Sebastião Henrique da Cunha Pontes:
É nesse sentido que eu me sinto feliz nesta noite, é nesse sentido que eu declarei
inicialmente que considerava uma das grandes noites da Camara Municipal a
presente, porque ela me traz esperança, ela acende em meu coração o ideal, ela
abre ante a minha inteligência a perspectiva de que é possível ainda reatar as
tradições, os fins da nossa civilização cristã que neste mundo tão conturbado e tão
difícil de ser vivido. Existe uma solução: que é a solução cristã que se harmoniza
com as tradições dos nossos ensinamentos que se harmoniza com as crenças que
são nossas, que foram de nossos pais e que foram de nossos avós. Assim, a terra de
São José dos Campos, que nasceu de um aldeamento plantado por Anchieta às
margens do Rio Comprido, na Vila Velha e hoje tão grande, aqui traz dois
sacerdotes, para dignificá-los, para exaltá-los e para apontar os seus exemplos para
serem seguidos joséenses, pelo povo de minha terra, pelas cidades do Vale, pelos
brasileiros (Correio Joseense, 19 de novembro de 1961: 3).

José de Anchieta aparece também na mesma ocasião durante o discurso do Cônego João
Marcondes Guimarães. No entanto, o enfoque do religioso foi destinado ao dever dos homens
na sociedade. A Igreja e a Pátria foram apresentadas como instituições que “educam” os
indivíduos, visando a concretização do dever humano e um “progresso” da sociedade através
da superação das dificuldades. Os joseenses, por sua vez, foram caracterizados como ordeiros
e trabalhadores e, como tal, abençoados por Deus. Segundo o religioso,
Mas o homem que tem a fôrça de vontade inquebrável, rigida, educada, formada
para as dificuldades, para os sacrifícios, para as lutas, vai para a frente, ele não
teme combate, não teme os obstáculos, por que tem no coração, na alma, como
cristão, a crença em Deus e a força que vem do Alto. Como cidadão, meus irmãos,
êle é a lembrança da Pátria, é a lembrança da grandeza de sua terra, e de seus
deveres para com a mãe pátria. Não é preciso que êle escute aquela voz de Barroso:
o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever; esta vos que ecoou naquela
manhã luminosa de 11 de junho nas águas do Rio Paraná, quando a nossa marinha
de guerra era atacada de surpresa pela marinha de guerra do Paraguai. Não é
preciso que nós escutemos esta voz, pois a voz da nossa consciência nos diz que é
preciso nosso dever. O dever acima de tudo, custe o que custar, custe sacrifícios,
custe sangue se for necessário. Acima de tudo o dever, o sacerdote, do leigo, da
autoridade, do operário, do camponês, do médico, de todos enfim, o dever acima de
tudo. Meus irmãos, meus amigos, na escola do Evangelho aprendemos isso, na
escola da Pátria aprendemos isso, nós lemos nas cartilhas de nossos grupos
escolares o dever cívico, que nos vem estimular, fazendo-nos resolver tôdas as
dificuldades para que cumpramos o nosso dever. (...) Eu tive apoio do povo de São
José dos Campos; esse apoio não me faltou e porisso eu pude realizar essas obras
que meu querido amigo Dr. Pontes enumerou. Nesse instante, eu apresento os meus
10

Sobre o tema ler o trabalho de conclusão de curso De nossa Senhora do Desterro à São José do Parayba: os
Jesuítas na História de São José dos Campos de Shirley Gomes da Silva. O trabalho busca analisar o processo
histórico anterior à elevação da Aldeia de São José à condição de vila, discutindo a visão historiográfica que até
então predomina na cidade de que o padre José de Anchieta seria o fundador da Aldeia.
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sinceros agradecimentos, o meu reconhecimento, a minha gratidão imorredoura a
tudo quanto tenho recebido nesta terra, dêsse povo bom, dêsse povo nobre, ordeiro,
trabalhador, que está realizando êsse milagre de progresso extraordinário desta
terra abençoada por Deus, porque foi um dia também molhada pelo suor de um
José de Anchieta. (Correio Joseense, 26 de novembro de 1961: 3).

Fábio Zanutto Candioto (2005: 14) afirmou que a repetição e a divulgação de uma idéia
pela imprensa pode gerar tanto uma crítica, quanto a sua expansão. Dessa maneira, procuravase difundir o pensamento de que os cidadãos deveriam seguir os exemplos da história do país,
repleta de significados religiosos.
Por meio do artigo “Uma „charge‟ infeliz”, o Correio Joseense revelou o repúdio dos
vereadores de São José dos Campos à publicação de uma caricatura da imagem de Nossa
Senhora Aparecida no jornal Ultima Hora11. Para os colaboradores do Correio, os brasileiros
deveriam se revoltar contra a publicação, pois esta sinalizava uma tentativa dos “extremistas”
de ridicularizar o catolicismo. O artigo ainda ressaltou o papel da população diante da
presença de comunistas na imprensa e em cargos públicos, além de demonstrar que os
joseenses, sob a liderança dos párocos locais, organizaram um gigantesco protesto realizado
em frente à Igreja Matriz.
A Camara Municipal, em uma de suas ultimas sessões, aprovou o Requerimento nº
277, constante de um protesto formulado pelos vereadores que subscreveram,
contra a publicação ofensiva feita pelo jornal “Ultíma Hora”, de São Paulo, á
Imagem de Nossa Senhora Aparecida, documento esse que aqui transcrevemos:
Requerimento nº - 277 – “ Senhor Presidente: A Nação acha-se, ainda, sob o
impacto ocasionado pela publicação, em jornal de São Paulo, de uma caricatura
sacrílega, em que aparece a figura de N. S. Aparecida, ridicularizada, embora com
pormenores relativos ao manto e ás demais exterioridades que exornam a imagem
da Santa. Tal prática, que pareceria inocente veia humorística, traída por um
descuido, deve ser encarada como mais um esforço dos extremistas, interessados
em achincalhar e ridicularizar a Religião ofendendo os sentimentos cristãos de
nossa gente, nessa tarefa diurna, constante, perene, do referido jornal, cujas
tendencias moscovitas todos conhecem. O movimento de repúdio do povo
brasileiro, justamente indignado com o atrevimento e a desfaçatez dos agentes de
Moscou, encontrou eco no seio da população de São José dos Campos que, pela
voz de seus vigarios, as três Paróquias reunidas, programaram para domingo, às 20
horas, á porta da Matriz, uma reunião-monstro, de desagravo ao gesto despudorado
dos que já se julgam donos do País. Que esta Casa não silencie, e faça da sua voz
ouvida, empenhando a sua solidariedade ao movimento de repúdio á infame
conduta do jornal em questão, e que conste dos anais os nossos protestos, os mais
veementes, contra o achincalhe, deboche, o desrespeito dos vermelhos e sues
sequazes, instalados na imprensa e em outros setores da vida pública nacional.
Requeiro, pois conste em ata esta moção, e dela se dê conhecimento ás autoridades
eclesiásticas da Diocese, vem como o Exmo. Sr. D. Carlos Carmelo de
Vasconcellos Motta, Eminente Cardeal Arcebispo de São Paulo. São José dos
Campos, 29 de agosto de 1963. (aa) Dr. Silvio de Barros Bindão, José Prianti
Chaves, Mario de Paula Ferreira, Argemiro P. Souza, Dr. Luiz C. Venezani Dr.
José Ferze Tau, Dr. Francisco Pereiro de Faria, Prof. Waldemar Ramos”. Era o que
se continha no documento acima, o qual foi para aqui transcrito fielmente por mim,
11

Procurei a caricatura em questão, mas não a encontrei, impedindo uma maior análise.
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Nilson de Barros, auxiliar da Secretaria da Camara Municipal de São José dos
Campos – SP.(Correio Joseense, oito de setembro de 1963: 4).

Segundo outra publicação do Correio Joseense , de oito de setembro de 1963, o protesto
chegou a contar com mais de 20 mil católicos, que cantaram em homenagem à santa
padroeira. Ambos os artigos demonstraram o combate católico ao comunismo, repercutido no
município de São José dos Campos.
Na luta anticomunista, a Igreja Católica rompeu a tradição e a orientação de não se
envolver em disputas políticas. Diante da “ameaça” comunista não era admitida a omissão dos
católicos. Sendo assim, as campanhas eleitorais, principalmente de 1945 e 1964, tiveram
grande influência da instituição, orientando seus eleitores a não votarem em comunistas e
aliados (Motta, 2002: 28).
Essa influência teve reflexos nas eleições de 1959 no município de São José dos Campos.
No final do ano, às vésperas das eleições, o Correio Joseense publicou um artigo escrito pelo
padre Cyrillo Paes, intitulado “Os Candidatos estão aí: Cuidado com eles...”. Inicialmente, o
artigo alertava à população sobre a importância da escolha de bons candidatos, destacando
que os eleitores poderiam ser cobrados por Deus se elegessem “maus elementos” para a
composição das Câmaras Municipais. Finalizando o artigo, o padre apresentou a visão oficial
da Igreja Católica sobre a possível eleição de aliados, ou simplesmente simpatizantes, ao
comunismo. Baseando-se nos Decretos do Santo Oficio, a Igreja orientou para que os
católicos não elegessem nenhum comunista, nem candidatos com tendências esquerdistas,
demonstrando a concepção que catolicismo e comunismo eram incompatíveis (Oliveira, 2008:
28).
Os candidatos ai estão, cada um com seu passado, alguns notáveis pelas suas
realizações, mas outros... nem é bom falar.
Lembre-se os eleitores que deverão das severas contas a Deus, se pos sua
negligencias, as nossas camaras forem infestadas de mau elementos.
Lembre-se daqueles politicos que usaram do seu mandato para se beneficiarem, em
vez de beneficiarem o povo.
Lembre-se daqueles politicos que esquecidos, levam vida irregular, dando exemplo
de desobediência à lei pátria, que proíbe a poligamia e o divorcio, repelindo o amor
livre. Esses homens se esquecem que, colocados em alto posto, devem dar exemplo
de bom procedimento moral aos seus concidadãos.
Lembrem se daqueles politicos que caluniam sacerdortes, não medindo
consequencias de seus atos, quando vêm ameaçados seus interesses politicos.
Lembrem se daqueles politicos que hostilizam Igreja de Cristo mas adulam os
Padres, as Freiras e os cristãos mais chegados à Igreja, em tempo de eleições.
Lembrem se daqueles politicos que destinam suas verbas pessoais aos espíritas, às
entidades “fantásticas” e a “clubes” que não necessitam de auxilio mas que tem
eleitores, negando seu apoio a Obras de assistência às crianças: aos enenfermos e
aos velhos.
Lembre-se da “Historia das Verbas” e dos “Honrados Vereadores” repelindo tudo o
que possa ser prejudicial ao municipio.
O interesse da coletividade está acima do interesse privado Portanto é um crime de
lesa – pátria, votar num candidato indigno, só por que recebeu algum favor do
pretendente ao posto eleitoral.
Finalmente, prezado leitor amigo, lembre se da orientação dada pelo Santo Oficio,
recentemente, respondendo á uma pergunta dos Senhores Bispos:
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“Foi perguntado a esta Suprema Congregação de é permitido nos católicos, nas
eleições dos representantes do povo sufragar os partidos ou candidatos os quais,
ainda que não professem princípios opostos á doutrina católica, e até mesmo se
declararem cristão de fato, porém aliam-se aos comunistas e, pelo seu modo de
agir, dão apoio os mesmos”.
Resposta: Negativamente, de acordo com o Decreto do Santo Oficio, do dia 1 de
julho de 1949. No dia 2 de abril de 1949 o Santo Padre João XXXIII, na audiencia
concedida ao Exmo. e Rvmo, Sr. Cardeal Pró Secretario do Santo Oficio, aprovou
a resolução apresentada pelos Exmos Padres e mandou que a mesma fosse
publicada (Correio Joseense, quatro de outubro de 1959: 1-4).
O poder da Igreja foi evidenciado por meio de outro revelando o sentido de orientação e

condução do pensamento de seus fiéis. No discurso do vereador Sebastião Henrique da Cunha
Pontes, a Igreja foi apresentada como “Mãe” e “Mestra” dos povos, cuja função ultrapassava
o âmbito espiritual, desempenhando um papel de conselheira social.
Jamais a criatura humana viveu períodos com tanta ansiedade como da hora
presente. Sente-se, vive-se, sonha-se, tem-se pesadelos permanentes, respira-se,
transpira-se a questão social, que é a questão de nossa época. É por isso que o
Vigário de Cristo, que é o seu representante na terra ainda recentemente, dirigia-se
aos fiéis naquela encíclica que se tornou célebre, em que êle começa dizendo que
sendo a Igreja a Mãe e a Maestra de todos os povos, êle se sentia obrigado a
trazer nesse instante uma palavra de ordem, a trazer nesse instante uma
definição e êle salienta logo no seu início que embora a missão principal da Igreja
seja santificar as almas e dar-lhes a participação na ordem sobrenatural, não é
menos certo de que a Igreja tem que preocupar-se com as exigências da vida
cotidiana, as condições de vida, o progresso e a civilização. Vivemos e
presenciamos uma tomada definitiva de posição da Igreja Católica que é uma
reiteração daquelas mensagens anteriores, Rerum Novarum do Quadragésimo Ano,
da mensagem de Pentecostes e agora de Mater et Magistra (Correio Joseense, 19
de novembro de 1961: 3 - grifo nosso).

O artigo “O Padre Dulles”, informou que, nos Estados Unidos, Avery R. Dulles, membro
de uma família tradicionalmente protestante, se ordenou padre católico. Baseando-se nesse
acontecimento, enalteceu a liberdade religiosa, apontando-a como a principal diferença entre
o regime capitalista e o comunismo. As sociedades comunistas foram caracterizadas pela
inexistência da idéia de responsabilidade e de crime, pois os homens, desvinculados da
religião, passariam a negar a existência do livre arbítrio e, consequentemente, do pecado.
Todas as teorias de esquerda são materialistas.
Para tais teorias, a alma não existe.
Para tais teorias, o homem é apenas um animal que se alimenta, se reproduz e
morre.
Lenin chegou a dizer que a religião é o ópio do povo.
(...) Representa a negação de todas as religiões. Pois a religião, qualquer que ela
seja, se funda no principio espiritual.
A doutrina do pecado, por exemplo, resulta da idéia do livre arbítrio.
Pois sem livre arbítrio não há responsabilidade. Não há pecado. Não há
crime.(Correio Joseense, 8 de julho de 1956: 3 – grifo nosso).
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No artigo “Igreja apóia reforma agrária”, o articulista do Correio Joseense evidenciou o
interesse da Igreja pelos problemas sociais. No entanto, a reforma agrária defendida pela
Igreja deveria ser obtida pacificamente e não poderia desagradar a nenhuma das partes
envolvidas.
Igreja Apoia Reforma Agrária
S. Paulo, 7 (Express) – A posição adotada pela Igreja Católica, em face do
problema da reforma agrária, no exame objetivo do projeto de revisão agrária, em
tramitação na Assembléia Legislativa, causou a maior repercussão em todos os
círculos de São Paulo e do país, com penetração na propria imprensa estrangeira.
Pronunciando-se em favor da revisão agrária e aconselhando a extensão da reforma
a todo pais, o Cardeal-Arcebispo de São Paulo, os arcebispos e bispos desta
província eclesiástica, firmaram um documento verdadeiramente histórico, numa
tomada de posição fadada a marcar época na política social da Igreja Católica neste
pais. Nessa documento, que toda a imprensa paulista publica na integra, os
arcebispos e bispos reconhecem o caráter profundamente cristão da matéria,
apelando no sentido de que os proprietários rurais aceitem a reforma, os
trabalhadores rurícolas com ela colaborem, os sacerdotes, em todos as dioceses e
paróquias, procurem esclarecer da melhor forma possível, a opinião pública. As
autoridades eclesiasticas lembram que desde Leão XIII, Pio XI e Pio XII, a Igreja
tem manifestado o seu integral apoio que feitas de forma pacifica, atendendo aos
mútuos interesses e sem conturbações prejudiciais ao povo. (Correio Joseense, 18
de dezembro de 1960: 3).
Pode-se observar a defesa da ordem pela Igreja. A reforma agrária teria que ser realizada por meio
de mútuos acordos entre os grandes proprietários de terras e trabalhadores agrícolas que estavam
interessados na posse de terras. A hierarquia católica não admitia “conturbações” sociais.
Um ano mais tarde, o Correio Joseense reproduziu o discurso por meio das idéias do dr. Nadim
Rahal, o qual apontou as reformas agrárias como solução dos problemas sociais do período,
aproveitando para parabenizar a iniciativa do Bispo de Petrolina de promover uma espécie de reforma
agrária na região. Essas medidas tomadas por religiosos, fundamentados por princípios cristãos,
contribuía para evitar os conflitos sociais.
Temos um exemplo entre os eclesiásticos, um exemplo recente, que como o
Monsenhor Luiz se preocupa com os bens materiais dos pobres, Referimo-nos ao
Bispo de Petrolina, Dom Antônio Campelo que após ingentes esforços, que depois
de bater as portas dos governos e não conseguindo aquilo que desejava para o seu
povo do sertão de Pernambuco patrocinou por si, com esforço próprio, uma
reforma agrária, adquirindo terras, dividindo-as e as fornecendo ao pequeno
lavrador, aquele que desejava, enriquecer a nação. Sabemos nós que a Igreja, a
maior fôrça da nacionalidade e esperamos que o exemplo do Bispo de Petrolina
frutifique, que muitos prelados em todo o Brasil, em todos os quadrantes pobres da
nação, hajam da mesma forma, patrocinem as reformas sociais para evitarmos
então conflitos sociais que se avolumam dia a dia, pelo encarecimento galopante do
custo de vida. É chegada a hora de resolvermos estes problemas com justiça, com
eqüidade, de acordo com os princípios cristãos que têm como símbolo a cruz.
Tivemos recentemente a exposição clara do Sumo Pontífice da Igreja Católica, o
Papa João XXIII, que alertou o mundo para esses problemas sociais e quem os leu,
e quem acompanhou também a Rerum Novarum do XIII ou o Quadragésimo Ano
do Papa Pio XI, compreenderá que estas encíclicas papais nos levam por caminhos
diversos a um ponto, a uma integração maior das sociedades ocidentais e quem leu
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não tem duvida nenhuma em acreditar melhor no dia de amanhã, no futuro de
nossos filhos (Correio Joseense, 03 de dezembro de 1961: 3).

O religioso Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, outro homenageado pela Câmara
Municipal em 1961, fez um discurso mais ofensivo aos ideais comunistas. Suas palavras
foram direcionadas à classe operária. De acordo com o homenageado, no contexto nacional, a
classe operária era foco de agitações sociais, mas que, na cidade de São José dos Campos, ela
estava aberta ao cristianismo, o que dificultou a existência de lideranças comunistas nas
indústrias. A Igreja foi apontada como uma entidade vitoriosa das lutas contra as forças do
“inferno” e que teria o mesmo resultado diante da luta contra a ideologia comunista. O
Monsenhor afirmou ainda que a religião era responsável por diferenciar os homens dos
animais. Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro iniciou seu discurso descrevendo a noite:
Esta homenagem é uma gala, uma flor que deposito aos pés de Nosso Senhor,
agradecendo-lhe o meu sacerdócio. Vejo nesta homenagem, uma homenagem para
a Igreja Católica Apostólica Romana. Somos testemunhas de que o povo de São
José dos Campos ama a Nosso Senhor. Sabemos desse movimento tão piedoso, tão
nobre, dessas Igrejas cheias, dessas mesas eucarísticas repletas de almas sedentas
de Nosso Senhor, desse povo simples, desse operário joseense, dessas industrias
que tem sempre suas portas abertas para a Igreja, e para o sacerdote. Isso é um
grande prenúncio. Prenúncio de que nessas industrias impera a justiça, o direito
porque são homens, são industriais que sempre franquearam as suas portas, as suas
dependências de fabricas aos sacerdotes católicos.
Somos testemunhas do trabalho, da fé dos operários dessas fábricas. São homens
que lutam com sacrifícios, mas lutam inspirados em Jesus Cristo, dentro da ordem
e da paz, embora, às vezes, se vejam arrastados por elementos maus, aves de rapina
que vieram de fora para perturbar a tranqüilidade. Aves de rapinas pagas com
dinheiro da Rússia e que vieram procurar tirar Cristo do coração desses operários.
Um filósofo pagão disse que: o homem é um animal religioso. Tira a religião e fica
só o animal. Vejo nesta homenagem uma homenagem à Igreja de Nosso Senhor,
esta Igreja que há dois mil anos vem pregando a verdade, esta Igreja que vem
mostrando o verdadeiro caminho. Esta Igreja que há dois mil anos vem sendo
combatida e sempre vitoriosa, porque as portas do inferno não prevalecerão contra
ela. Lutaremos com toda nossa fôrça, derramaremos o nosso sangue se preciso for,
para defender a Igreja de Nosso Senhor. Podem se levantar contra ela tôdas as
ideologias políticas e religiosas, até mesmo essa fera que é o comunismo ateu, que
Dr. Pontes tão bem combateu na tribuna desta Casa, que ela continuará vitoriosa.
Quero terminar agradecendo esta deferência da Câmara Municipal. Serei como
disse o Cônego João aquele aluno que abriu seu peito e mostrou no seu coração a
Alsácia. Assim como Cônego João, abrirei minha batina e direi que São José dos
Campos mais do que nunca, de hoje em diante estará também dentro do meu
coração, aumentando a minha felicidade. Quando certa vez no campo de batalha,
estava o grande Napoleão, esse nome que dispensa comentários e adjetivos, quando
na sua barraca, dirigindo os seus planos de combate, num dado instante passa por
êle uma bala do inimigo e um dos seus generais que ali estava presente exclama:
Meu amigo! E Napoleão, aclmo, tranqüilo, valta-se para ele e diz: Meu amigo.
Voce, não sabe que a bala para matar Napoleão não foi fundida? – Terminando,
neste instante, eu agradeço mais uma vez, e, como já disse, reconhecendo nesta
homenagem para dois humildes e pobres sacerdotes da Igreja Católica, uma
homenagem a Nosso Senhor, à Igreja de Jesus Cristo, eu posso lhes dizer: Quando
se levantam essas ondas encapeladas, ideologias políticas e religiosas contra a
Igreja de Cristo, eu lhes direi que as balas, os sinos para dobrarem “De Profundis”
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da Igreja ainda não foram fundidos” (Correio Joseense, 03 de dezembro de 1961:
3).

O Correio Joseense repercutiu as tensões da Igreja diante da ideologia comunista,
divulgando em suas páginas conteúdos que pregavam o anticomunismo católico. Ora cedendo
espaço para religiosos, ora reproduzindo discurso oriundo desse pensamento, o jornal
contribuiu por propagar, entre seus leitores, o ideal de que o comunismo era um “inimigo” da
Igreja Católica e que a defesa da religião era dever dos fiéis. A religião foi apontada como um
meio de conquistar a harmonia entre os povos, pois seus princípios ao mesmo tempo em que
pregavam as justiças sociais, também buscavam conter as movimentações sociais.

2.2. O Nacionalismo e as representações anticomunistas

De acordo com Sá Motta (2002: 29-30) antes de tratar das representações
anticomunistas presentes no discurso nacionalista, é fundamental discutir esse conceito, pois
ele possui diversos significados, sendo utilizados de maneira diferente por vários grupos,
tanto de esquerda como de direita. Para o autor, o conceito de nacionalismo adotado no
discurso anticomunista, originou-se de modelos conservadores do século XIX, como o
romantismo alemão.
Essa concepção de nacionalismo considerava a nação como um conjunto orgânico e,
como tal, não se admitia a existência de conflitos, vistos como responsáveis por causar
desequilíbrios sociais. As idéias comunistas, nesse contexto, ao incentivar mudanças sociais
por meio de conflitos de classes, foram combatidas em nome da “defesa da ordem”.
Essa visão tornou-se comum na década de 1930. No entanto Rodrigo Patto Sá Motta
(2002: 30) demonstrou que ela se estendeu até próximo aos anos de 1964. No Correio
Joseense pode-se observar a permanência da concepção. No ano de 1958, o artigo “Perigo à
Vista”, após fazer uma análise econômica do Brasil, relacionou o comunismo como causa do
enfraquecimento desse “conjunto orgânico”, incitando a divisão social. Segundo o articulista,
Contemplando o nosso panorama politico, atualmente tão confuso, não podemos
deixar de ficar apreensivos e sobresaltados. De um lado vemos o aspecto
ameaçador de uma verdadeira crise economica e de outro lado esse espantalho que
é o comunismo, hoje mais do que nunca a semeiar a desunião das classes dirigentes
do pais (Correio Joseense, 4 de maio de 1958: 4).

Dentro dessa concepção da sociedade como um organismo social, outro artigo,
publicado após o golpe civil-militar acusava o presidente deposto, João Goulart, e seu
cunhado, Leonel Brizola, de tentar promover uma convulsão no Brasil. Ambos foram
considerados comunistas e retratados como “elementos nocivos” à vida social. O articulista
esse processo iniciava-se com os operários,
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Estes dois elementos nocivos a vida desta grande Nação, pelas suas atitudes
inconfessaveis, pretenderam instalar aqui uma sucorsal Russa – Cubana, ou coisa
que o valha.
Para atingir os seus nefastos propositos, procuraram esplorar a boa fé dos operarios
desavisados através dos seus sindicatos e celeberrimo CGT, tendo como elemento
de ligação o conhecido agitador Dante Pelacane, que foi sempre o instrumento de
desordem, fator indispensavel para a consumação dos seus criminosos propositos
de convulsionar o país que ja vivia num ambiente de intranquilidade e
desassossego em todos os seus meios civis, políticos, comerciais, industriais,
econômicos e cristãos, criando uma situação de insegurança interna e externa, com
graves perigos para a economia do Brasil.
Mas, acontece que tantas foram as arremetidas desses dois indezejaveis e traidores
para a oficialização do comunismo aesta terra de sentimentos cristão e liberal, que
o povo acabou rebelando-se através dos governa.. (Correio Joseense, 05 de abril de
1964: 1).

O uso dos termos “nocivos” e “convulsionar” no artigo nos remetem à idéia de relação
às questões biológicas, com a presença de doenças ou condições instáveis de saúde. O artigo
ainda afirmou que tais condições geravam uma desordem, confirmando a concepção de
organismo social.
O termo “convulsão social” reaparece em outro artigo. José Anconi, jornalista enviado
pela Folha de São Paulo a São José dos Campos, em “Comunismo e Deturpação”, publicado
pelo Correio Joseense no final de 1961, discutiu a entrevista concedida pelo padre Cirilo
Gonçalves Paes à Rádio Difusora de Taubaté. O jornalista se defendeu da acusação de ter
publicado um artigo na Folha em que teria manipulado a entrevista realizada com o religioso,
transcrevendo o depoimento do padre. Segundo a transcrição do jornalista, o padre havia
denunciado que a prefeitura de São José dos Campos era um núcleo comunista no Vale do
Paraíba paulista12.
Em S. José dos Campos se apossou praticamente da administração um grupo de
comunistas. Chegou a haver afirmação ate de que o Gabinete do Prefeito passou a
ser uma célula comunista. E então eles sabotam tudo o que haja no povo uma
revolta popular – é o que os comunistas querem é isso, essa revolução, essa
convulsão social. Então, para que haja isso – e nós sabemos, eu fiquei sabendo
junto ao DOPS, e junto ao QG de Caçapava, que em São José dos Campos, está a
célula, a cabeça pensante do comunismo no Vale do Paraíba. De lá parte a
orientação para todo o Vale. Lá temos o Chefe da Estação, temos o presidente do
partido, temos também lá... o... emfim, toda a direção do partido. Temos a cabeça a
cabeça pensante... vários... alguns vereadores (aqui o orador foi interrompido por
12

Não foi encontrada nos artigos do Correio Joseense durante o período analisado (1955-1964) nenhuma outra
fonte que acusasse o prefeito Elmano Ferreira Veloso de comunista. É de conhecimento que a partir do golpe
civil-militar, em 1964, o jornal lançou uma campanha sistemática contra o prefeito Marcondes Pereira, chegando
a enviar um inventário ao DEOPS, pedindo a cassação do prefeito por atos comunistas. nem está presente no
corte cronológico, pretendemos discutir tais assuntos em futuras pesquisas. Na etapa de finalização deste
trabalho, entramos em contato com os documentos do DEOPS (recentemente liberados para pesquisa) que tratam
do governo de Marcondes Pereira, mas diante da falta de tempo hábil e por não ser o tema central deste trabalho
o material não pode ser pesquisado. O Núcleo de Pesquisa e Documentação Pró-Memória possui parte
digitalizações de parte desse material.
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um dos entrevistadores, porque o horário estava esgotado. O radialista pediu ao
entrevistado para que em outra oportunidade esclarecesse melhor) (3 de dezembro
de 1961 – 1843, s/ano; 192).

Em 1959, o Correio Joseense reproduziu o artigo “A Desordem se estende”, publicado
no jornal O Estado de São Paulo no dia 2 de setembro de 1959, expondo aquilo que, para o
jornal, caracterizaria uma desordem. O Brasil foi apresentado dentro de um contexto marcado
pelo tumulto, ou seja, um quadro de inúmeras movimentações sociais, oriundas de diversos
grupos, tais como camponeses, operários e estudantes.
Ante a desordem social em que vamos mergulhando, ja não tem conta os sinais de
que a paciencia do povo esta prestes a esgotar-se. As arruaças seguem-se umas as
outras em ritmo alarmante e ja não se pode citar um unico Estado em que não tenha
havido um início de levante. Na Camara e no Senado sucedem-se as advertencias.
Em discursos veementes, os representantes do povo clamam por medidas que o
Executivo nacional se recusa a tomar. E não é apenas o proletariado que se ergue.
A lavoura e os trabalhadores da terra, unidos (ilegível) adversidade, surgem-nos
tambem a reclamar direitos que ninguém lhes pode negar. Os estudantes, pelo seu
lado, fazendo coro com os que mais de perto, sofrem as consequencias da
desordem generalizada, abandonam a cada passo as aulas para virem defender na
rua aquilo que consideram um direito de classe Na propria Capital da Republica, os
trabalhos parlamentares são perturbados pelo vozerio das massas que ocorrem ás
escadarias do Palacio Tiradentes para advertir os seus representantes de que ja não
hà tempo para delongas; os chegam as medidas por que clamam ou passam a agir
por conta própria (Correio Joseense, 06 de setembro de 1959: 4).

O artigo “Pingos de Idéias”, publicado no ano de 1955 pelo Correio Joseense
combatia as revoluções como meio de obtenção de conquistas sociais. Contrariando a ordem
vigente, a revolução foi associada às ações de países atrasados intelectualmente. O artigo
mencionou ainda que desde 1922, ano em que foi fundado o Partido Comunista no Brasil, a
sociedade brasileira não obteve nenhum resultado positivo. Segundo o articulista do jornal,
Póde parecer a muitos personagens, arvorados em guiadores de povos, que
evolução é sinônimo de revolução. Intelectualismo fitício querer, a pulso de
revoluções, impor reformas sociais. Uma sociedade de homens orientados por uma
instrução e educação sólidas, não tolera revoluções. Como bem diz Turgot: <Os
homens grosseiros nada fazem com simplicidade, só os homens aperfeiçoados
procedem assim>.
Há 33 anos que se fazem revoluções em nosso país; qual o resultado positivo
alcançado pelos seus Caudilhos, se êstes estavam imbuidos de firmes ideais, desde
1922 até o presente? Práticamente, nenhum. \Sabe-se que a nação vem navegando,
desde o advento da primeira intentona, na <Embarcação do Inferno>. A atual
geração já está sentindo sobre seus hombros o pêso de uma responsabilidade
insuportável. Sim, porque os prejuizos materiais cedo ou tarde são suscetíveis de
reparação, porém os morais permanecem sem solução de continuidade
atormentando os espíritos por mais fortes que eles sejam.. (Correio Joseense, 17 de
abril de 1955: 1).
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O artigo prosseguia combatendo qualquer tipo de mudança estrutural na sociedade,
sobretudo aquelas realizadas pela periferia, ou seja, por grupos considerados de esquerda. O
artigo, ao tratar o comunismo como “ideais importados”, levantou outro tipo de
questionamento, onde a ideologia comunista era vista como alheia à sociedade brasileira:
Revoluções feitas da periferia para o centro não resolvem os nossos problemas. E as que
temos notícias foram forjadas atravez de ideais importados (Correio Joseense, 17 de abril de
1955: 1).
Esse questionamento pode ser compreendido dentro de outra dimensão do
nacionalismo, para a qual a União Soviética, sendo o principal núcleo comunista mundial,
tornou-se conhecida como a “pátria do socialismo”. Após a Revolução Russa, os
bolcheviques acreditavam que outros países da Europa aderissem ao regime socialista. Diante
do insucesso desse desejo, trataram de fortalecer o regime dentro do país para depois
realizarem uma revolução mundial. Para tanto, a União Soviética deveria ser defendida de
possíveis investidas dos países capitalistas. Muitos nacionalistas criticaram essa associação
dos comunistas ao Estado Soviético, tendo em vista que a ideologia pregava a universalização
da revolução (Motta, 2002: 30-31).
Desse contexto derivou a concepção de que os comunistas defenderiam ideais
oriundos de forças estrangeiras, da União Soviética, que não tinham relação com a realidade
de outros países. Dessa forma, os adeptos à ideologia comunista foram considerados
“inimigos da Pátria” e “traidores da nação”. Carla Luciana Silva em seu livro “Onda
vermelha: imaginários anticomunistas brasileiros (1931-1934)”, fruto da sua dissertação de
mestrado, observou que essa representação do comunismo como inimigo da nação é uma
construção histórica que já existia anteriormente à Intentona Comunista (Silva apud
Gonçalves, 2003: 1-2).
Andrea Beatriz Wozniak Giménez (1999: 19) confirmou essa idéia. De acordo com a
autora, desde o final da década de 1920, o comunismo vinha ganhando visibilidade na
imprensa, quando já era encontrada nas páginas dos jornais essa caracterização de comunistas
como “inimigos da pátria”.
Tal representação perdurou até meados da década de 1960, sendo detectada no Correio
Joseense no ano de 1958. Ao criticar a revogação da ordem de prisão de Luís Carlos Prestes,
principal figura do comunismo brasileiro, o artigo “Perigo á Vista refletiu essa questão.
A recente revogação da ordem de prisão do chefe vermelho, esse famigerado
Capitão Carlos Prestes veiu avivar ainda mais as nossas apreensões por isso que o
líder comunista està sendo muito louvado, exaltado mesmo pela imprensa que o
mostra ao povo não como um criminoso de traição a pátria mas como vitima dos
poderosos da politica (Correio Joseense, 4 de maio de 1958: 4).

Além da acusação de crime de “traição a pátria”, podemos observar que o título do
artigo nos sugere que a liberdade concedida a Prestes era considerada um perigo à sociedade,
pois poderia conduzir à possibilidade de um golpe comunista no Brasil. Na tentativa de evitar
a implantação da “ideologia exótica dos russos” no país, o Correio Joseense destacou a
atuação dos líderes políticos.
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Precavenha-se o Paíz, precavenha-se principalmente os homens a cujas mãos
honrades está confiada a segurança da Patria, porque os comunistas são teimosos e
se servem de todos os recursos, mesmo os mais abominaveis, ao seu alcance para
atingir ao fim que tem em vista, isto é, amarrar-nos á ideologia exetica dos russos
(Correio Joseense, 4 de maio de 1958: 4).

Rodrigo Czajka em sua tese de doutorado “Praticando delitos, formando opinião:
intelectuais, comunismo e repressão no Brasil (1958-1968)” discutiu essas representações do
imaginário comunista e de seus adeptos. Para o autor,
com respaldo político, o combate às “ideologias alienígenas” resultou, muitas
vezes, na formação de instituições anticomunistas que se ocupavam da tarefa
primordial de alertar a sociedade brasileira sobre aquilo que era caracterizada como
uma invasão. (...) Sua presença e a sua interferência no cenário político nacional
sempre foram vistos como fatores negativos, pois sendo uma ideologia estrangeira
e anticapitalista, definia- se, por princípio, inimiga (Czajka, 2009: 37-38).

No entanto, Czajka destacou que essas representações devem ser analisadas dentro do
contexto histórico da Guerra Fria, o que as torna geopoliticamente mais complexas. Dessa
forma, a compreensão da caracterização do comunismo como inimigo vai além de entender o
processo de “comunização” como “um derivado da política expansionista soviética sobre o
ocidente”, mas sim como um dos seus instrumentos (Czajka, 2009: 38).
Em 1956, o artigo “O Velho” noticiou que os países que melhor “caminhavam” eram
governados por políticos idosos, que utilizavam sua experiência e sua sabedoria para tomar
decisões. Além da Grã-Bretanha, governada por Winston Churchill, a Alemanha Ocidental
também foi citada como exemplo. Konrado Adenauer, primeiro-ministro da Alemanha,
pronunciou-se contrário ao regime comunista, sugerindo uma união mundial em defesa da real
“ameaça comunista”. Adenauer prosseguiu:
<< Ao contrário, a situação internacional é muito mais séria do que o era há vários
anos
<< O novo método soviético, de sorrisos e propaganda, é bem mais perigoso que o
método de violência, até agora adotado.>>
Adenauer faz um sumário da situação internacional estabelecendo vários pontos de
referência. Entre êles, os seguintes:
1. Não se verificou modificação alguma na verdadeira política soviética. A
mudança foi só aparente. Com um homem - Stalin – ou com um grupo de homens
– Krushchev, Bulganin etc. – a Russia continua uma nação tatalitária e imperialista
2. O objetivo comunista é a dominação mundial. Este objetivo não foi alterado.
Mudaram apenas as métodos para obtê-lo.
3. O problema alemão não é apenas o problema da Alemanha. É o problema de
tôda a Europa Na verdade, é o problema de todo o mundo (Correio Joseense, 15 de
julho de 1956: 3).

Diante da ameaça de “dominação mundial comunista”, a solução seria a união entre os
países. O continente americano, segundo o jornal, fora pioneiro em si tratando de alianças.
Após noticiar a realização de um encontro no Panamá em 1956 com os mais diversos países
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do continente, visando definir as bases das relações interamericanas, o artigo exaltou o acordo
selado e a forma como seriam estabelecidas essas relações:
Pois nunca tantos chefes de estado se reuniram com propósitos - não de solucionar
disputas – mas de incrementar as relações amistosas entre os respectivos países.
Foi uma autentica reunião de familia. Que num mundo conturbado pelas
desconfianças e os ódios representou um exemplo de solidariedade humana.
Exemplo que permanecerá como um lábaro de progresso no intercâmbio
internacional.
A reunião do Panamá culminou um período de história que consagra as Américas
como o maior fator de estabilidade e equilibrio do mundo moderno.
Tal estabilidade e equilíbrio têm por base o princípio inter-americano do respeito
mútuo.
Mas o sistema inter-americano aperfeiçoou se de tal forma que todas as nações do
hemisfério se tornaram iguais (Correio Joseense, 23 de setembro de 1956: 3).

Segundo o artigo, a união entre os países fundamentou-se em uma verdadeira
igualdade, onde todos os membros tinham o mesmo peso nas votações e nas decisões.
Importante destacar também a representação da América como marco do “equilíbrio e
estabilidade no mundo moderno”, já que, até então, o comunismo não fora instalado em
nenhuma nação do continente. Embora Cuba enfrentasse profundas agitações sociais, com a
formação da guerrilha, a Revolução no país ocorrera somente 3 anos após a publicação deste
artigo.
O artigo “Vítima Possível”, publicado em julho de 1958, trouxe a discussão a relação
entre nacionalismo e comunismo. Partindo do apoio dos soviéticos aos movimentos
nacionalistas, o articulista buscou explicações para a seguinte questão levantada:
Pergunto; como se explica isso, se nascionalismo e comunismo são conceitos deve
começar por uma olhadela a historia.
Em 1947, José Stalin disse que a creação de um movimento nacionalista em
determinados países poderia ser útil para atrair esses paizes a orbita sovietíca
O essencial é verificar qual o sentido dos movimentos nacionalistas.
Se eles puderem ser explorados contra as potências democráticas, como a Grã
Bretanha os Estados Unidos, ou a França, enquadram-se imediatamente no
esquema sovieico.
Nos ultimos tempos, tal esquema tem sofrido algumas alterações que explicam
perfeitamente o apoio dos movimentos nacionalistas (Correio Joseense, 13 de
julho de 1958: 3).

Nessas condições os movimentos nacionalistas que não atacavam o imperialismo das
“potências democráticas” ou fossem contrários aos ideais soviéticos, seriam reprimidos.
Claro está que se o movimento nacionalista se encausa contra o imperialismo
sovietico, como foi o caso da Hungria, então deve ser suprimido. Deve ser
suprimido de qualquer maneira. Custe o que custar.
Há tambem o nacionalismo do tipo iugoslavo.
Esse nacionalismo, também chamado do Titoismo, não pode ser ancausado contra
as potencias democráticas; e é portanto condenado por Moscou.
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Mas existe ainda um àspecto dos movimentos nacionalistas que interessá ao
Kremlin.
É que tais movimentos, via de regra, provocam agitação, dão origem
ancomodações
Maiores (ilegível) menores a vida de uma nação
Se o Kremlin consegue atirar lenha a fogueira, fazendo com que qualquer
movimento de opinião comprometa a estabilidade de um paiz, está cumprindo
aquela parte do programa comunista que prega a desordem e o caos como ambiente
proprio para a conquista do poder.
É preciso dizer estas coisas bem claramente pois o mais legitimo movimento
nacionalista pode ser vitima da infiltração comunista e tornar-se, a longo prazo,
apenas um instrumento não de libertação mas precisamente de escravização dos
povos (Correio Joseense, 13 de julho de 1958: 3).

Com esses dizeres, o discurso do jornal direcionava a sociedade a não criticar países
como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, pois isso poderia favorecer os interesses
soviéticos. Dessa maneira, as possíveis críticas ao regime capitalista deveriam ser ocultadas
por um bem maior, ou seja, segundo o artigo, evitar que o comunismo se instaure no país,
conduzindo a “escravização dos povos”.
Sá Motta analisou essa questão afirmando que nos momentos em que os comunistas
criticaram o imperialismo e propuseram meios de fortalecimento do Estado, o discurso
anticomunista se fez presente, visando desqualificar essas idéias. Para Sá Motta,
Os comunistas foram acusados de professarem um falso nacionalismo, de fachada.
Na verdade, todo comunista seria um “nacionalista russo”, usando a bandeira
nacionalista para enganar o povo e explorar seus sentimentos patrióticos. Uma vez
que chegassem ao poder deixariam cair a máscara e sua submissão aos interesses
da União Soviética prevaleceria (Motta, 2002: 32).

Outro aspecto destacado por Rodrigo Patto Sá Motta (2002: 31) e que compôs a
representação anticomunista foi a preservação dos símbolos nacionais. O Correio Joseense
noticiou a preocupação de que, caso o comunismo fosse instalado no Brasil, uma das medidas
aprovadas fosse a adoção da “bandeira vermelha, símbolo do comunismo, em substituição ao
nosso pavilhão auri-verde” (Correio Joseense, 15 de março de 1964: 4).
A associação do comunismo a uma força exterior à sociedade brasileira reforçou a
utilização do discurso patriótico por parte dos anticomunistas. Lutar contra o “inimigo da
nação” tornou-se dever de cada cidadão, contribuindo para uma série de denúncias às
autoridades responsáveis sobre possíveis atitudes subversivas. No início de 1957, o Correio
Joseense publicou um telegrama enviado por Jaime Regalo Pereira, prefeito da cidade paulista
de Descalvado, ao presidente da República Juscelino Kubitschek, comunicando certa
preocupação com as medidas econômicas implantadas pelo presidente, gerando inúmeros
descontentamentos sociais. Diante do elevado custo de vida, o prefeito teria cumprido sua
obrigação patriótica, escrevendo para o presidente, revelando-se
Preocupado com altos problemas administrativos do Paiz, vossa excelencia talvez
não possa sentir com a mesmo impetuosidade a onda que seriamente se avoluma
entre as classes populares, podendo leva-las a atos de desespero capazes de
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transformar em insurreição civil. Creio cumprir patriótico dever ao transmitir a
vossa excelência minha sincera convicção de que estamos marchando para séria
crise nacional visto como a situação local reflete certamente o geral
descontentamento em todo o país. Enquanto alguns falsos representantes do povo
nos legislativos municipais, estaduais e federal disputam a posse dos despojos
arrancados à economia popular, os institutos de previdência nada fazem em
beneficio das classes populares; fabricas fecham ninguém acredita; o povo perde a
fé nos dirigentes tornando-se presa facil em mãos comunistas, marchando
inexoravelmente para revolta generalizada. Sei que a minha leal descrição do
quadro atual do panorama nacional fará rir aos acólitos chegados à pessoa de vossa
excelência. Não importa, porém. Falo como prefeito, portanto mais direto
intérprete do pensamento popular e nessa qualidade julguei do meu dever alertar a
vossa excelência bem como àqueles que honestamente procuram ou desejam o bem
estar social em nossa pátria. Respeitosas saudações (Correio Joseense, 10 de
fevereiro de 1957: 1).

O artigo “LIFE e o Brasil” também contribuiu para reforçar o patriotismo dos
brasileiros. Ele noticiava que a revista norte-americana LIFE havia realizado uma publicação
sobre o Brasil, onde destacava o crescimento econômico que o país poderia conquistar
mediante investimentos norte-americanos. Segundo o articulista do Correio Joseense:
O Brasil está recebendo cada vez maior atenção dos Estados Unidos.
LIFE conclue com uma nota de alto otimismo pelo futuro do Brasil salientando que
a nação está em marcha, com ajuda de capitais norte-americanos, de origem
popular, num total superior a um bilhão de dólares, alem dos empréstimos oficiais
do governo dos Estados Unidos, que somam a mais de 670 milhões.
E LIFE afirma:
“Os arranha-céus que coroam as resplandecentes cidades do Brasil são atos de fé
de que algum dia as possibilidades que oferece o país serão unidas num conjunto
industrial que transformará o Brasil numa das maiores potências mundiais”
(Correio Joseense, 3 de novembro de 1957: 2).

Esses investimentos estrangeiros eram muito favoráveis aos Estados Unidos, pois além
das vantagens econômicas, tornando os países devedores, ainda criavam uma relação de
dependência entre esses países e o estado norte-americano, favorecendo-se na disputa com a
União Soviética pela conquista de adeptos.
No final do mesmo ano o Correio Joseense reproduziu um artigo onde foi observada
uma crítica à ausência de patriotismo na sociedade brasileira. A posição exigida dos
brasileiros era de combate constante ao comunismo. Descrevendo os comunistas como
aproveitadores e oportunistas, que não respeitavam laços de amizades, o articulista traçou um
quadro sobre a realidade brasileira, retratando-a como caótica, com a existência de greves em
São Paulo, por exemplo.
Os comunistas não tem amigos, mas oportunidades. Sacrificam sem remorso todos
os amigos que tiverem, mas aproveitam sempre as oportunidades que a ignorância
e a ambição de certos corifeus lhes proporcionam, com prejuízos apenas para o
Brasil.
Aproveitam-se os vermelhos, magistralmente, das infiltrações que fizeram através
de acordos nas ultimas eleições. Exploram com iusteza matematica as contradições
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cada vez mais acentuadas entre as camadas da burguesia dos politicos, das classes
dominantes...
A estrutura da nação brasileira vem se desmantelando desde que supriram no
ensino, as aulas de formação Moral e Civica.
Ninguem mais pensa em termos de patria. Cada um deixando-se influencias, pensa
e age em termos de classes sociais pautando suas atitudes individuais segundo os
interesses extra-fronteiras da “Paz Universal” , do “Petroleo é nosso”, da”Frente
Democratica da Libertação Nacional” – Sloogans que remoen dia e noite, no
intuito de assim gravarem-nos no subconsciente popular.
E viva a confusão, pois enquanto não se removem as duvidas, as greves de São
Paulo vão destruindo a economia nacional – unica e triste realidade (Correio
Joseense, 10 de novembro de 1957: 2).

Portanto, o final da década de 1950 e inicio da década de 1960 foi caracterizado
também pela presença do discurso nacionalista anticomunista. Dessa forma, a defesa dos
princípios patrióticos diante de uma ideologia oriunda de outra realidade histórico-social foi
um dos meios encontrados pelo Correio Joseense para propagar as idéias anticomunistas.

2.3. O Liberalismo e as representações anticomunistas
Segundo Rodrigo Patto Sá Motta (2002: 38) o liberalismo pode ser considerado uma
“matriz ideológica” anticomunista, já que o comunismo interferia nos princípios liberais tanto
os políticos, quanto os econômicos. Alguns liberais combatiam o comunismo, enfatizando a
falta de liberdade política nesse regime, outros preferiam combater o projeto de estatização
dos bens, o que acarretaria na extinção do direito de propriedade.
Analisando o aspecto econômico, observamos que na sociedade liberal a propriedade
era considerada um direito individual e inalienável, estando relacionados entre as liberdades
fundamentais (Motta, 2002: 41).
Maristel Pereira Nogueira confirmou essa idéia, expondo a maneira como era vista no
período a relação entre comunismo e propriedade privada. Segundo o pensamento
predominante na época:
O comunismo tiraria das pessoas o direito à propriedade privada, todos os bens
seriam confiscados para pertencerem ao Estado, este determinaria onde e como as
pessoas vão habitar, como vão trabalhar sem poder amealhar bens através de
processos capitalistas já conhecidos como os da livre concorrência, direito de
crescer e progredir (Nogueira, 2009: 23).

Nas vésperas do golpe civil-militar, o Correio Joseense repercutiu o discurso
pronunciado pelo João Goulart, presidente da República, durante o comício realizado na
Central do Brasil no Rio de Janeiro no dia 13 de março de 1964. Organizado por grupos da
esquerda, a maioria dos discursos do comício foram favoráveis a um radicalismo político. Em
seu discurso, João Goulart além de criticar o anticomunismo e membros da elite que usavam a
democracia para garantir privilégios a seu favor, manifestou seu apoio aos operários,
estudantes e camponeses, prometendo continuar sua política de emancipação econômica e
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social no Brasil (Ferreira, 2008: 382-384). O Correio Joseense noticia a realização do
comício, acusando a política de Goulart de ser contrária ao direito da propriedade. Segundo o
articulista do jornal:
Dos seus atos de assalto às propriedades particulares, ficou bem claro que o nosso
país já se encontra em caminho para a sua sovietização. Mais um protesto o Sr.
João Goulart completará a sua nefasta obra, mesmo porque o povo é importante
para evitar a consumação desse tentado contra o regime democrático em que
vivemos (Correio Joseense, 15 de março de 1964: 4).

O debate promovido pelo jornal Correio Joseense acerca da reforma agrária, conforme
já foi discutido no subtítulo “O Catolicismo e as representações anticomunistas” deste
capítulo, demonstrou apoio às reformas, desde que elas não promovessem profundas
mudanças sociais, nem gerassem descontentamentos nos grandes proprietários. Dessa forma,
ao defender os interesses das partes envolvidas em uma possível reforma agrária, evidencia-se
o incentivo a manutenção da propriedade privada.
Mesmo assim existiram conflitos sociais entre esses grupos. Marylu Alves de Oliveira
afirmou que no Brasil vários movimentos que exigiram a Reforma Agrária foram rotulados de
comunistas por grupos anticomunistas que defendiam à propriedade privada. Segundo a
autora, “a Reforma Agrária parecia uma desculpa para a implantação de um novo regime (...)
o comunismo” (Oliveira, 2008: 16).
Desde a década de 1930, encontra-se algumas críticas ao sistema econômico soviético
em comparação ao modelo capitalista. Problemas estruturais, retrocesso em relação ao
capitalismo e baixa produtividade foram alguns argumentos apresentados para justificar essas
críticas (Motta, 2002: 41). Na edição do Correio Joseense de 1956, observa-se esse tipo de
denúncia. O objetivo do artigo era apresentar as análises feitas por André Philipe, Ministro da
Fazenda da França, sobre a condição da agricultura na Rússia. Segundo o ministro o
desenvolvimento agrícola no país se mostrou mínimo desde a Revolução Russa e apresentou a
política de reforma agrária como responsável pelo problema econômico, pois os camponeses
não sentiam necessidade de produzir em uma terra que não lhes pertencia. Segundo o jornal,
Naturalmente as conclusões a que chega Philipe são muitas e em geral complexas.
Mas tôdas podem ser resumidas em benefício da simplificação na seguinte
afirmação: O progresso econômico da Rússia é superficial. E se baseia quase que
inteiramente nas indústrias de guerra. O aspecto superficial de toda a evolução
econômica soviética resulta do fato de que não têm raízes no desenvolvimento
agrícola, ou para espressá-lo sde outra forma, a agricultura, que tem que ser a base
de qulquer progresso porque é a fonmte de alimentação para o povo, não tem
evoluído nas terras russas.
André Philipe, indica que o Kremlin acha-se a braços, desde os tempos de Stalin
com sério problema agrícola. Todos eles resultam da reforma agrária imposta pelos
vermelhos.
O camponês russo não se preocupa em produzir porque não é dono da terra em que
trabalha.
A estrutura agrária da Rússia passou do latifúndio particular para o latifúndio
estatal.
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A única diferença entre a grande propriedade coletiva de hoje e a propriedade
feudau (sic) de ontem está em que os donos são hoje os altos chefes do Partido
Comunista e não os nobres.
Para o camponês A situação longe de melhorar, piorou. Pois nos tempos da
nobreza, pelo menos o camponês era tanto melhor tratado quanto mais produzia.
Agora, dentro do sistema igualar, de igualitária força, no degrau mais baixo
possível não tem o camponês nenhum incentivo para aumentar a produção.
O camponês positivamente não precisa trabalhar. Basta que produza uma certa
determinada qualidade para que seja considerado dentro da estrutura soviética
aceitável.
O fracasso da agricultura é exemplificado pelo grande esforço do Kremlin, no
sentido de aumentar em 23 mil e quinhentos hectares a áre4a cultivada.
Ao fazer planos os chefes vermelhos calcularam que isso significaria em termos de
produção agrícola um aumento de 6 por cento sobre o total de 54.
Entretanto, em que pesem todas as facilidades e toda a pressão, o aumento de
produção foi apenas 29 por cento.
Philipe baseia cálculos no que era a produção russa em 1913 E comparando-a com
a de 1955, chega à conclusão de que houve um aumento de somente 8 por cento.
E o que é mais, em 1929 os rebanhos soviéticos podiam ser calculados em 68
milhões de cabeças. Hoje não passam de 67 milhões (Correio Joseense, 21 de
outubro de 1956: 2).

No entanto, o próprio Sá Motta (2002: 42) afirmou que esse tipo de discurso era
incoerente e não foi reproduzido frequentemente até a década de 1960, pois, segundo os
estudos da época, até então a União Soviética apresentava um considerável crescimento
econômico, principalmente por meio da expansão industrial. Em outro artigo, o Correio
Joseense reconheceu que a União havia passado por um crescimento industrial, mas reforçou
a idéia que o comunismo não traria nenhum benefício à sociedade.
Sem dúvida, a produção industrial tem subido em quase todos os países satélites,
como na própria Rússia.
Mas o sistema socialista consome tão grande parte dessa produção que, no final das
contas, o povo não se beneficia dele.
Até pelo contrário, pois o nível de vida das populações submetidas ao Kremlin tem
baixado (Correio Joseense, 18 de novembro de 1956: 1).

No que diz respeito à dimensão política, Sá Motta (2002: 38) demonstrou que
predominou como base argumentativa do discurso anticomunista a representação da oposição
entre Estados comunistas e a existência de liberdade e democracia.
Rodrigo Patto Sá Motta (2002: 38) discute ainda o conceito de liberdade aplicado no
Brasil no período, considerando-o incoerente à medida que ele era apresentado em defesa da
não intervenção-estatal, mas não tratava de questões relacionadas a participação política da
população.
No artigo “O Padre Dulles” o Correio Joseense afirmou que, assim como estava
ocorrendo na União Soviética, o regime comunista eliminaria a liberdade e os direitos
individuais, tornando-se o regime ineficaz em comparação ao capitalista:
Os esquerdistas acham que todos os problemas humanos resolvidos no dia em que
todos os estômagos estiverem cheios.
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Como para encher todos os estômagos é preciso sacrificar a liberdade, o resultado
inevitável de qualquer regime de esquerda é a ditadura.
O regime capitalista, pelo contrário, tem por base o espírito e o mérito individual.
Parte do princípio de que o mais importante é a liberdade.
E de que o estômago cheio só tem valor se a alma for livre. Se o pensamento for
livre. Se a expressão da opinião for livre. Se os direitos individuais forem
respeitados (Correio Joseense, 08 de julho de 1956: 3).

Outro artigo publicado no ano seguinte procura discutir o conceito de liberdade para o
escritor argentino Pedro Sondereguer. As doutrinas políticas que pregavam o predomínio dos
interesses coletivos sobre os individuais foram questionadas, pois seriam responsáveis pela
eliminação da liberdade individual, considerada de fundamental importância para a vida:
Conceito de Liberdade
Conheci Pedro Sondereguer na redação de LA NACION.
Foi durante a íltima guerra mundial.
Eu me achava em Buenos Aires a escrever uma história sobre a infiltração Nazisia
na Argentina.
Desde o primeiro momento uma coisa me impressionou em Pedro Sondereguer: a
profundidade de raciocínio.
Naquela conversa inicial, que se prolopngou por duas horas, ele me fez algumas
considerções que jamais esqueci e que me revelava logo o pensador de passo largo.
Estas mesmas idéiais eu as encontrei no livro que me ofereceu e cujo título é El
ENIGMA DE LA REALIDAD.
Alí está, por exemplo, esta observação trascendental:
“...tôda tentativa para fazer prevalecer, de maneira absoluta, os interesses coletivos
sobre os indivíduos, representa um retrocesso.
Por grande que seja a mnecessidade de defender-se, crescer e predominar, a
comunidade n ao pode exagerar o predomínio que exerce sobre o indivíduo, pois
isso reperesnta, no fundo, um atentado contra si mesmo.
Anulando ao indivíduo, a sociedade destroe a possibilidade de progresso, pois só o
indivíduo é creador.”
Nestas palavras, Pedro Sondereguer condenava já em 1941, todas as doutrinas que
visam subordinar o indivíduo ao estado, todas as doutrinas coletivisdtas englobadas
sob o nome de socialismo, já seja o comunismo.
Pois bem; agora Pedro Sondereguer acaba de me enviar o novo livro que acaba de
publicar.
Intitula-se esta obra de grande fôlego filosófico LIMITES Y CONTENIDO DE LA
METAFISICA.
Há muito que citar, para dar uma idéia do livro.
Mas quero mencionar dentro da restrição de espaço de um comentário apenas este
pensamento sobre a Liberdade:
“A liberdade, em significação exata, é uma noção de conteúdo rigoroso; é ou não é,
existe ou não existe.
Não cabem dentro dela nem graus nem limitações...
Ou o indivíduo é livre, ou não é livre.
A liberdade como a unidade não se pode retirar coisa alguma sem suprimi-la.
Qualquer restrição, ainda mais leve, a destrói; por contraste, nada a pode aumentar.
Aumentar o que está completo nada significa.
Falar de aumentar a liberdade pressupõe a pretensão de a poder crear.
Se necessário aumentá-la, é porque não existe”.
Para dar-te uma idéia da filosofia de Pedro Sondereguer, amigo, teria de ter muito
tempo a minha disposição, pois é ampla e multiforme.
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Mas, nas duas idéias básicas que acabo de te dar, tiradas de duas obras
fundamentais do grande filósofo argentino, creio indicar-te o caminho que ele
segue.
E esse caminho tem tanta importância hoje em dia porque é o caminho da liberdade
individual, sem a qual a vida não é digna de ser vivida (Correio Joseense, 17 de
março de 1957: 2).

Para Marylu Alves de Oliveira o comunismo na visão da maioria dos anticomunistas
mais conservadores representava uma oposição a própria democracia, mais ainda que ao
regime capitalista, o que explicaria sua associação à ditadura. Segundo ela,
O comunismo, para esses anticomunistas conservadores, mesmo sendo uma
proposta de projeto socioeconômico, de modo geral, não era percebido como
oposição ao capitalismo, mas como uma oposição à democracia. E como o
comunismo era entendido dessa forma, nada mais justo do que denominá-lo de
ditadura, uma vez que o oposto à democracia era o regime ditatorial. Nesse sentido,
uma grande quantidade de artigos denunciava a escravidão a que eram submetidos
os habitantes de países comunistas (Oliveira, 2008: 22).

O Correio Joseense abordou essa representação ao comparar o modo de trabalho nos
Estados Unidos e na União Soviética por meio do depoimento de um ex-tenente coronel das
Forças Aéreas Soviéticas, Leon Volkov. O militar teria fugido da Rússia, insatisfeito com a
falta de liberdade individual no país e, ao chegar nos Estados Unidos, se deparou com uma
verdadeira liberdade. Volkov afirmou ainda que no novo país sentia-se mais a vontade para
trabalhar, pois não era tratado como escravo: “Volk revela que trabalha muito mais nos
Estados Unidos do que trabalhava na Rússia. Entretanto –afirma ele- como o trabalho é livre e
eu faço com prazer e entusiasmo, e não como um escravo” (Correio Joseense, 02 de março de
1958: 2).
Maristel Pereira Nogueira em sua tese de doutorado também discutiu essa oposição
entre comunismo e democracia, destacando a associação do regime ao totalitarismo. De
acordo com a autora, esse tipo de representação
Preocupa-se em demonstrar a ação do estado totalitário que julga e mata aqueles
que se opõe a ele, associa o comunismo ao totalitarismo na sua pior acepção.
Enquadram-se nesta categoria outras subcategorias, tais como as questões de
opressão e crueldade; também temos o comunismo em oposição à questão da
liberdade, do direito de ir e vir (Nogueira, 2009: 23).

No próprio relato de Leon Volkov, observamos essas representações. Além de relatar a
crueldade e a violência existente no regime comunista, o ex-militar afirmou que do Esatdo
norte-americano, o soviético era responsável por determinar as ações e controlar a liberdade
dos indivíduos.
Comparada com a tranquilidade da vida em sociedade nos Estados Unidos, a
Russia é uma autentica batalha da selva.
Meu irmão – escreve Leon Voikov textualmente – é gerente de uma fabrica na
Russia.
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Pois ele não se atreve a sair sozinho de noite, porque os trabalhadores podem
agredi-lo e mata-lo.
Volkov revela como lhe falavam, nas escolas soviéticas, sobre a terrivel guerra das
classes na sociedade capitalista dos Estados Unidos.
Porisso – escreve agora Leon Volkov – minha primeira visita a Detroit teve valor
de uma autentica revelação.
Eu descobri que os operários da fabrica Ford não desejavam assassinar Henry Ford.
Na verdade os operários até gostam de Henry Ford.
“Nenhum russo acreditaria isso sem ver com os próprios olhos”.
Outro aspecto que Leon Volkov menciona no artigo em questão é o papel do
Estado.
Os burocratas do Estado ordenam a 99 por cento dos cidadãos soviéticos onde
devem trabalhar, o que podem e não podem fazer, como e onde devem morar.
Porisso Volkov ficou impressionado quando viu que os americanos trabalham onde
querem, fazer aquilo que bem entendem e moram onde melhor lhes parece.
Quando eu cheguei aos Estados Unidos – conta Leon Volkov textualmente – eu me
senti extremamente infeliz porque tinha de tomar decisões uma coisa que eu nunca
aprendi fazer.
Eu estava acostumado a obedecer cegamente em tudo e por tudo aos burocratas.
Agora, entretanto, eu já não poderia viver se alguém quizesse tomar todas as
decisões por mim (Correio Joseense, 02 de março de 1958: 2).

Ao lamentar a morte de John Kennedy, o Correio Joseense discutiu a oposição entre
comunismo e democracia. O presidente norte-americano era considerado um símbolo em
defesa desta.
As primeiras noticias, como não poderia deixar de acontecer, consternaram todos
quantos viam naquele moço, pois contava 44 anos de idade, a maior defesa,
esperança e confiança na manutenção da democracia, contra os regimes da força,
truculência e barbarismo mantidos pelo nefasto comunismo, que tambem nos ronda
á sombra do nosso governo e seus asseclas esquerdistas.
No Brasil, o grande morto desfrutava do mais elevado conceito, admiração e
confiança dadas as suas atitudes firmes, e sua linha de conduta na ajuda aos paizes
democraticos, contra a tirania dos esquerdistas.
Foi com grande magoa, emoção e surpreza, com espanto mesmo, que recebemos a
tristissima e desoladora noticia do infausto acontecimento que enlutou não só
aquela grande Nação amiga, como a todas aquelas que comungavam com os seus
sadios princípios e ideais, e como não poderia deixar de ser, o Brasil em primeira
plana.
Comovente, delorosa, foi repetimos, a noticia do tragico acontecimento que
enlutou o mundo democratico (Correio Joseense, 24 de novembro de 1963: 1).

Reafirmando a oposição entre comunismo e democracia, o Correio Joseense relatou a
existência de democratas em países comunistas, disputando a liderança e o controle dos
acontecimentos.
O sintoma de maior importância, além da revoltam contra o dominio de Moscou, é
o sentido incipiente de democracia em alguns dos países satélites.
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Pois se bem os comunistas do tipo Tito ainda estejam em controle da situação, e
ocupem a liderança, há também alguns líderes democratas dentro do circulo dos
acontecimentos (Correio Joseense, 18 de novembro de 1956: 1).

Na disputa para conseguir mais adeptos ao capitalismo ou comunismo, os Estados
Unidos e União Soviética lançaram-se em uma corrida de influência ideológica. O Correio
Joseense, por meio do artigo “O cinismo da Rússia”, criticou a maneira como era realizada a
tentativa de implantação do comunismo em outros países. Segundo o jornal, a União
Soviética agia com autoritarismo, impondo a sociedades ideais e convicções incompatíveis
com a sua realidade. Os países que recusavam o comunismo eram vistos como exemplos de
verdadeiras democracias.
Não cabe à Russia e a nenhuma outra nação impor a outros paizes a formula de seu
governo. Cada povo deve ter o governo que desejar e a sua vontade deve ser
respeitada. Isso é que é democracia.
Nunca se viu democracia implantada e mantida pelas armas contra a vontade
soberana do seu povo, tanto mais quando essa imposição lhe é feita por uma nação
estranha aos seus ideais e as suas convicções.
Mas, a verdade é que os paizes verdadeiramente democraticos não se intimidam
com a arrogancia da Russia e seguem sua marcha com destemor, dispostos a reagir
na defeza de sua integridade territorial e politica, desprezando e não tomando
conhecimento dos arreganhos dos monstros que governam a Russia (Correio
Joseense , 18 de novembro de 1956: 1).

No dia 27 de outubro de 1957, o Correio Joseense reproduziu o artigo “O Caminho da
Bolchevização” do jornal Diário da Noite, onde o comunismo foi apresentado como um
regime caracterizado por não seguir a democracia, que não reconhecia sua importância e nem
almejava respeitá-la.
Os comunistas não tem escrúpulos politicos, não respeitam acordos democraticos.
A sua meta é o poder, seja como for.
Eleições e votos nada significam para eles. Não há exemplo de país que se tenha
bolchevizado pelo voto livre do povo.
Não acreditam na democracia.
(Publicado no “Diario da Noite” do Rio). (A. A.). (Correio Joseense, 27 de outubro
de 1957: 2).

O enaltecimento da “vitória da democracia” compôs grande parte do artigo “A Marcha
da Família com Deus pela Liberdade Constituiu uma Verdadeira Consagração ás Forças
Armadas pela Vitória da Democracia”, publicado no dia 5 de abril de 1964 no Correio
Joseense, que noticiou a repercussão do golpe civil-militar na cidade de São José dos
Campos. Segundo o conteúdo do artigo, milhares de pessoas dos mais variados bairros teriam
saído da Praça Afonso Penna, erguendo bandeiras do Brasil e do estado de São Paulo,
seguindo pela Rua 15 de Novembro até chegar ao Largo da Matriz. O artigo prosseguiu
descrevendo o evento:
Neste local, onde compacta massa de povo se comprimia na disputa de logores para
ouvire os oradores da democracia.
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Nas escarradeiras da Igreja Matriz, foi improvisada a tribuna de onde falaram.
Nesta grande festa de civismo e consagração da vitória democrática, vários
prefeitos de localidades visinhas estiveram presentes (...)
Foi repetimos, uma verdadeira consagração á vitória da Democracia. Estamos de
parabéns. São José dos Campos esteve presente ao lado das Forças Armadas e dos
Estados que pelos seus governadores realizaram a grande marcha para a deposição
dois seus maiores culpados que pretendiam instalar aqui uma sucursal da Russia e
de Cuba: os snrs, João Goulart e celebérrimo Leonel Brisola, que fugiram
apavorados ante reação aos seus atos criminosos.(Correio Joseense, 05 de abril de
1964: 1-4).

Pode-se observar desde a presença no título do artigo a associação realizada pelo
articulista do jornal de que o golpe civil-militar representava para a sociedade brasileira uma
vitória da democracia sobre o regime comunista.
O principal artigo desta mesma edição do jornal também destacava essa representação.
O título “Venceu a Democracia! – O Presidente da República e seu comparsa e cunhado
Leonel Brizola, os dois chefes comunistas do país, fugiram.” (Correio Joseense, 05 de abril
de 1964: 1) evidenciava essa concepção de que o Brasil somente tornou-se democrático após
a fuga de líderes comunistas.
O Correio Joseense, portanto, reproduziu o discurso liberal político que opunha a
ideologia comunista aos conceitos de liberdade e democracia, além de manifestar-se favorável
a defesa das propriedades privadas, baseando-se nos princípios liberais econômicos. Podemos
observar também que outrora o jornal fazia comparações entre os regimes econômicos da
União Soviética e dos Estados Unidos, buscando apontar este como a melhor opção a ser
seguida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O anticomunismo teria surgido na sociedade brasileira no início do século XX,
sobretudo a partir da Revolução Russa em 1917. No entanto, em dois momentos, após a
Intentona Comunista em 1935 e no período anterior ao golpe civil-militar de 1964, a
campanha anticomunista adquiriu mais intensidade.
O século XX foi marcado pela oposição entre capitalismo, representado pelos Estados
Unidos, e comunismo, cujo principal representante era a União Soviética. Essa tensão
intensificou-se durante a Guerra Fria, quando alguns países de vários continentes, incluindo
América, Ásia e África, começaram a aderir as idéias comunistas. Os Estados Unidos
destacou-se no combate ao comunismo, fornecendo suporte ideológico, político e material aos
países do "mundo livre" (Motta, 2002: XX-XXI).
No final da década de 1950 os comunistas começaram a ter maior inserção na
sociedade brasileira, ocasionando uma forte campanha anticomunista. Após conquistar sua
“legalidade de fato”, o Partido Comunista Brasileiro tornou-se um dos protagonistas no
processo histórico do período, obtendo grande receptividade entre os sindicatos e estudantes e
na atuação em favor das reformas e no caráter nacionalista e antiimperialista (Segatto, 2008:
233-234).
Os meios de comunicação atuaram refletindo um "medo" e construindo inúmeras
representações acerca do imaginário anticomunista. Os meios de comunicação participaram
da construção do imaginário anticomunista, caracterizando o comunismo como um “perigo“
para a sociedade brasileira (Giménez, 1999: 19). Analisando os artigos do Correio Joseense
entre os anos de 1955 e 1964, podemos perceber que a cidade de São José dos Campos não
esteve alheia às tensões e, por meio da imprensa, repercutiu o confronto entre as ideologias.
Referindo-se ao estudo das representações, Roger Chartier afirmou que
a relação de representação é, desse modo, perturbada pela fraqueza da imaginação,
que faz com que se tome o engodo pela cerdade [sic], que considera os signos
visíveis como índices seguros de uma realidade que não o é (Chartier, 1991: 185).

Discutir as representações anticomunistas seria, nesse sentido, considerar dois
caminhos que apontam diferentes direções. Mesmo que apresentem uma visão deturpada da
realidade, elas baseiam-se em aspectos verdadeiros dessa realidade (Motta, 2002: XXI).
O Correio Joseense repercutiu as tensões e o “medo” acerca do comunismo,
posicionando-se contrário a ideologia. Utilizou-se das vertentes católicas, nacionalistas e
liberais para combater o regime, caracterizando-o negativamente. Defendia, por outro lado, os
Estados Unidos, representante capitalista, como exemplo de desenvolvimento econômico e
social.
O Correio Joseense repercutiu as tensões da Igreja diante da ideologia comunista. Ele
propagou, entre seus leitores, o ideal de que o comunismo era um “inimigo” da Igreja Católica
e que a defesa da religião era dever dos fiéis. A religião foi apontada como um meio de
conquistar a harmonia entre os povos, pois seus princípios ao mesmo tempo em que pregavam
as justiças sociais, também buscavam conter as movimentações sociais.
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O período analisado foi caracterizado também pela presença do discurso nacionalista
anticomunista. Dessa forma, a defesa dos princípios patrióticos diante de uma ideologia
oriunda de outra realidade histórico-social foi um dos meios encontrados pelo Correio
Joseense para propagar as idéias anticomunistas.
O Correio Joseense também reproduziu o discurso liberal político que opunha a
ideologia comunista aos conceitos de liberdade e democracia, além de manifestar-se favorável
a defesa das propriedades privadas, baseando-se nos princípios liberais econômicos.
O jornal aproximava essas questões da população joseense ao retratar o “perigo
comunista” como uma constante “ameaça” à ordem e à moral vigente no país. São José dos
Campos não estaria livre desse “problema”, tornando-se necessário a participação política dos
indivíduos em defesa dos ideais cristãos, morais e sociais.
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