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Prefácio

A publicação deste livro de João Fábio Bertonha e de Rafael Athaides é uma grata surpresa.
Ainda que já se tenha escrito muito sobre a presença de grupos do Partido Nazista (NSDAP) fora
da Alemanha, os autores nos oferecem uma pioneira e importante síntese de uma historiografia
variada sobre grupos e organizações integrados pela “Organização para o Exterior do NSDAP” (Auslandsorganisation ou simplesmente AO).
Este é um objeto que, já a partir do início da década de 1950, tem sido tratado de forma
sistemática por estudiosos do campo das ciências sociais. Contudo, a multiplicação recente dos
estudos sobre o tema faz com que um trabalho como esse, realizado por Bertonha e Athaides, seja
uma iniciativa mais que bem-vinda tanto para os que querem desbravar esse território quanto para
aqueles que já o trilham há tempos.
O volume e a variedade da produção sobre o tema já seriam, por si só, razão mais que
suficiente para que um livro que se dispusesse a mapear e a identificar essa produção se justificasse
de forma plena. Contudo, Bertonha e Athaides vão mais longe e, ao percorrer a historiografia sobre
o tema, oferecem, aos que caminham por esse terreno acidentado, elementos que permitem, de
forma decisiva, evitar e superar alguns dos obstáculos que se fazem, há muito, presentes nesse
campo de estudos.
Destes, talvez um dos mais visíveis e duráveis para o trabalho de pesquisa sobre a presença
do NSDAP no exterior, especialmente na América Latina, seja um tipo de imagem ou representação
social sobre o partido, construída ainda na década de 1930, e que ganhou expressão exemplar pelas
mãos do jornalista argentino Ernesto Giudici.
Em 1938, Giudici publica o seu Hitler Conquista a América, livro cujo título dá a tônica
do alarme causado pela presença do partido nazista em diversos países fora da Alemanha. Nele,
a presença do Partido Nazista na América Latina é explicada por meio de uma singular teoria do
imperialismo nazista, em que as experiências migratórias que têm lugar desde a primeira metade
do século XIX funcionam como elaborados instrumentos de dominação:
As colônias dessas nacionalidades [Alemanha e Japão] não foram fundadas por
acaso e nem em qualquer lugar, mas em lugares estratégicos do ponto de vista
econômico e militar. [...] foram cuidadosamente estudadas as regiões mais ricas
do mundo ou as áreas para as quais se dirige a expansão econômica desse imperialismo; e para ali a imigração é dirigida oficialmente. [...] As ‘colônias’ servem:
primeiro, como postos avançados ideológicos do imperialismo fascista, usados
para a disseminação de ideias políticas reacionárias, para propaganda fascista

no exterior, etc; em segundo lugar, como o apoio das oligarquias reacionárias
dos respectivos países, com as quais se põe em contato em prol de seus planos
ditatoriais e antidemocráticos comuns; terceiro, como centros de espionagem
fascista; quarto, como consumidores de produtos de exportação [dos respectivos
países] e como vendedores desses produtos [...]; quinto, como base de apoio
ao imperialismo de um ponto de vista estratégico, guerreiro, militar... (Giudici,
1938, p. 108, 110-111).

Em uma curiosa visão sobre a história e sobre a relação entre o passado e o presente, para
Giudici, tudo é controlado ‘de cima’ e tudo se encaixa: o nazismo, uma vez instalado na Alemanha,
dá sentido a todo o passado de emigração e estabelecimento de alemães pelo mundo, todos firmemente amalgamados por meio do projeto político do imperialismo hitlerista.
Ainda que essa seja uma expressão particularmente caricata de um conspiracionismo muito regular nas Américas dos anos 1930 e 1940, a presença do nazismo fora das fronteiras da Alemanha nunca deixou de ser associada, de um modo mais ou menos vibrante, com a ideia da submissão
e do controle de alemães e seus descendentes pelo partido. E, mesmo que a literatura especializada
a tenha submetido a revisões sucessivas, matizando-a ou rejeitando-a por completo, essa ‘teoria’
naturalizou-se de tal forma que se tem mostrado durável nesse campo dos estudos históricos sobre
a Auslandsorganisation do NSDAP. E o livro de Bertonha e Athaides, passando por temas decisivos
para a compreensão da presença do Partido Nazista no exterior, nos oferece os elementos que permitem projetar luz sobre essas reavaliações.
O livro, indo do geral para o específico e do centro para a periferia, conecta, de forma
hábil, o conhecimento sobre a história do nazismo como sistema político e aquele que permite que
nos aproximemos das experiências concretas da organização dos grupos do NSDAP no exterior.
Partindo de um quadro sobre estrutura de funcionamento de regimes fascistas, ele nos
leva para algo que poderíamos denominar de um sistema de funcionamento do Partido Nazista e
do Terceiro Reich. Por essa trilha fica evidente a multiplicidade de atores que, de modos distintos,
atuam e disputam espaço tanto internamente quanto no exterior. Esses diversos atores e agências,
muitas das quais desempenhando, em concorrência, a mesma função, foi uma das marcas do ‘sistema nazista’ que chamou a atenção de seus primeiros observadores. Já em princípios da década de
1940, esse ‘sistema’ foi descrito, contrariando a apresentação que os nazistas faziam de si próprios,
como ‘caótico’ pelo cientista político Franz Neumann, em seu prestigioso e já clássico Behemoth:
estrutura e prática do Nacional Socialismo (Behemoth: structure and practice of National Socialism), publicado em 1942. Hoje, essa percepção está firmemente estabelecida na historiografia
sobre o tema.
Com esse quadro desenhado, os autores nos permitem passar tanto por projetos políticos quanto pela rede institucional que sustentam e orientam a atuação dos grupos partidários
no exterior, com destaque para a descrição minuciosa da agência que acabou por se encarregar
de militantes individuais e de grupos organizados fora da Alemanha: a Auslandsorganisation. O

quadro final dessa estrutura concorrencial, resultado de cuidadoso trabalho historiográfico, destoa
das imagens produzidas no denominado período do entre-guerras e que impregnam muitas das
histórias escritas sobre as organizações do NSDAP no exterior.
Armados com esse conjunto de referências, os autores nos levam a mergulhar na historiografia dos casos concretos de construção de grupos partidários nos diversos continentes com fim
de nos oferecer um panorama da “expansão mundial do NSDAP”. A história dos grupos nos aproxima de um tipo de produção historiográfica que, mesmo sem negligenciar o centro, nos permite ver
a edificação e o funcionamento capilar desses grupos, construídos, em geral, sem a interferência ou
mesmo o impulso da direção na Alemanha. Foram iniciativas locais, dispersas e, em grande medida,
voluntaristas que produziram a ramificação do partido em todos os continentes, e que, para a grande maioria dos casos, só posteriormente foram ordenados e estruturados pela direção em Berlim.
A sistematização feita por Bertonha e Athaides nos conduz por continentes e países, culminando com uma reconstrução das experiências organizativas do NSDAP nas Américas, centro do
interesse de ambos.
Ao longo do trabalho, fica visível a preocupação fundamental dos autores de não somente
apresentar teses e abordagens, mas também, simultaneamente, de refletir sobre elas, não deixando
de mostrar as cores que os orientaram na leitura e sistematização desse material. Por essa razão,
o livro abre portas para lugares até então pouco visitados nesse campo de estudos, com destaque
para o problema da comparação, preocupação que atravessa todo o texto. Ainda que haja exceções,
com destaque inegável para as teses de Jürgen Müller (1997) e de Peter Veit e Olaf Gaudig (1997)
sobre o Partido Nazista em países latino-americanos (Argentina, Brasil, Chile e México), defendidas na década de 1990, o olhar comparativo ainda não se firmou nesse campo de estudos. E isso,
podemos supor, por um conjunto grande de razões que vão desde a disponibilidade desigual de
material primário em línguas distintas até mesmo a diferença de volume de investigação de casos
concretos. Contudo, não devemos negligenciar certa reserva latente no campo profissional dos
historiadores em relação a exercícios comparativos, o que torna a iniciativa de Bertonha e Athaídes
ainda mais significativa.
Seguindo as boas práticas da escrita historiográfica, os temas relativos à presença do Partido Nazista no exterior são percorridos com a intenção declarada de exercitar a comparação, suplantando fronteiras supostamente impermeáveis entre casos ditos “nacionais”. Ao trazer para o jogo
referências pontuais sobre outros casos de movimentos fascistas que se constroem para além das
fronteiras de seus próprios países, com destaque nítido para o caso italiano, os autores nos colocam
diante de um potente instrumento intelectual que acaba por produzir dois efeitos importantes: o
primeiro deles é aquilo que Jurgen Kocka (2014) denominou de ‘desprovincialização’ dos casos
estudados, projetando luz para aspectos que os transcendem, e que permitem vê-los como uma família de fenômenos que, sem a comparação, permaneceria na penumbra ou na completa escuridão.

Por outro lado, é justamente por meio do confronto cuidadoso e pela observação que
recusa generalizações apressadas que as especificidades de cada um dos casos ganham cores mais
vivas. É o olhar comparativo que permite aos autores verificar homologias, diferenças e, observando
de cima a história dos grupos no Partido Nazista no exterior, registrar silêncios e áreas ainda pouco
iluminadas, apresentando pontos de partida mais que instigantes para mergulhos em casos específicos e para animar pesquisas ainda por fazer.
Tanto por meio da sistematização de conhecimentos estabelecidos, apresentando uma
síntese altamente qualificada do estado dos conhecimentos no campo, quanto pelas reflexões e
ponderações feitas sobre a forma pela qual foram contadas as histórias sobre a Auslandsorganisation e sobre os grupos do Partido Nazista no exterior, o que temos aqui é um livro importante
porque que tem a potência de abrir caminhos.

Luís Edmundo Moraes, doutor em História
pelo Centro de Pesquisas sobre o Antissemitismo,
da Universidade Técnica de Berlim, e professor
associado da UFRRJ.

Introdução

Setenta e cinco anos depois do seu fim, a Alemanha nazista continua a atrair a curiosidade
do público, o qual consome livros, revistas, vídeos e outros produtos culturais relacionados ao
tema. A maior parte desse material é de baixa qualidade, refletindo o interesse popular por efemérides (como a sexualidade de Hitler ou o ocultismo nazista) ou questões políticas imediatas. Do
mesmo modo, os historiadores continuam a dirigir a sua atenção para o tema, produzindo artigos
e livros a respeito de forma contínua, em vários países do mundo. Nada espantoso, dada a importância do nazismo na história contemporânea europeia e mundial.
Um dos temas mais fundamentais e que sempre atraiu a curiosidade dos historiadores
foi a ação nazista para além de suas fronteiras. Aqui nos referimos não apenas ao óbvio, ou seja,
a agressiva política externa nazista e o seu imperialismo, mas também à difusão do nazismo nas
coletividades alemãs fora da Alemanha, à propaganda alemã em outros países e aos contatos com
regimes, partidos e movimentos afins pelo mundo. Os historiadores de inúmeros países, do Canadá
à Austrália, da França à Grécia, passaram anos reunindo material sobre as atividades nazistas em
dezenas de países e o resultado é duplo. De um lado, temos muito conhecimento acumulado, nas
mais diversas línguas, sobre o tema, o que é muito positivo. De outro, temos uma dificuldade imensa para nos movimentarmos no meio de tanto material. O risco é que, a partir de tantos artigos e
livros sobre realidades particulares, sejamos incapazes de formar um quadro geral que extrapole as
árvores e nos permita ver a floresta como um todo. Ou, o que também é comum, que os pesquisadores, isolados nas suas realidades nacionais ou locais, sejam incapazes de entender a lógica global,
transnacional das atividades dos adeptos de Hitler ao redor do mundo.
O presente livro tem, como objetivo central, justamente ajudar os interessados no tema a
lidar com esses dois problemas. De um lado, ele reúne centenas de referências sobre as atividades
nazistas em uma área geográfica específica, o continente americano, com uma indexação básica.
Tal esforço de compilação obviamente é datado e não exime nenhum pesquisador de ampliá-lo e
aprofundá-lo conforme os seus interesses. Ele pode, contudo, facilitar o primeiro movimento de
qualquer pesquisa, que é ter uma ideia inicial do que já foi publicado sobre determinado assunto.
Em segundo, o livro pretende dar ao leitor um quadro geral, amplo, das ações nazistas
fora da Alemanha. A pergunta a que procuramos responder foi, essencialmente, no que os membros do NSDAP e do governo alemão estavam pensando e o que visualizavam para o futuro quando
incentivavam e procuravam coordenar uma série de iniciativas fora do território alemão, normal-

mente no seio das coletividades alemãs emigradas. Para conseguir a resposta, recuamos no tempo
para a Alemanha dos kaisers, para seu imperialismo e sua política com relação à emigração alemã,
para depois focar nas especificidades do regime nazista com relação a esses tópicos. Em seguida,
apresentamos as principais instituições e mecanismos criados e/ou aproveitados pelo nazismo para
dar conta dos seus objetivos.
Ao mesmo tempo, procuramos atingir o objetivo de colocar o caso nazista em um quadro
mais amplo através da história comparada. Foi feito um grande esforço para colocarmos a experiência de reprodução partidária do nazismo no exterior em perspectiva, comparando-a com suas equivalentes na mesma época como a italiana e a espanhola. Evidentemente, o trabalho de comparação
aqui efetivado não é exaustivo1, mas pretende atingir o objetivo de demonstrar como as atividades
do NSDAP no exterior não foram algo único no contexto da época, ainda que tenham, obviamente,
suas particularidades. Ainda nessa linha, o livro faz um apanhado das atividades nazistas fora do
continente americano, ou seja, na África, no Oriente Médio, na Ásia e, especialmente, na Europa. O
objetivo é indicar, para o leitor interessado na temática do nazismo no continente americano, como
a questão, na verdade, não se esgotava no Novo Mundo, mas tinha ramificações e desdobramentos
em todo o planeta.
Perspectivas que buscam diminuir o peso do nacional na redação da história – como a
história global, a transnacional e a comparada – acabaram por adquirir destaque no cenário historiográfico nos últimos anos (Bertonha, 2010, 2015b), o que tem um lado positivo e um negativo.
O negativo é que isso pode se configurar como uma moda. Afinal, nem todos os processos históricos são comparáveis, globais ou transnacionais, e procurar englobar todos nessas categorias só
pode levar a equívocos. Por outro lado, quando esses conceitos e perspectivas são utilizados para
estudarmos processos efetivamente transnacionais ou globais ou quando produzem comparações
frutíferas, o conhecimento histórico só tem a ganhar.
No caso em estudo, a viabilidade e a validade da comparação são evidentes. Afinal, o
que temos diante de nós é um mesmo fenômeno sendo replicado em dezenas de países, regiões
e continentes, cada um com suas especificidades e particularidades. A perspectiva global também
faz sentido, já que o NSDAP agia globalmente e dentro de um contexto – a crise do capitalismo e
da democracia liberal, a luta entre os imperialismos e as ideologias – igualmente global. Por fim,
a utilização do conceito de transnacionalismo - aqui entendido como uma rede de comunicação
entre as várias partes de uma rede, a partir de uma sede central - faz todo o sentido. Era pela rede
criada pelo NSDAP que circulavam militantes, intelectuais e voluntários para a guerra assim como

1 Os estudos comparados entre as três organizações ainda são limitados. Para um balanço inicial, ver Bertonha (2017a). O autor João
Fábio Bertonha e Eduardo González Calleja estão a redigir um livro comparando os casos alemão, espanhol e italiano (entre outros)
sobre a temática, no qual algumas questões aqui esboçadas serão discutidas mais amplamente. A parte sobre a Alemanha desse livro
terá um diálogo evidente com o que aqui apresentado, ainda que o espaço dedicado à América Latina seja, por razões óbvias, muito
maior aqui.

dinheiro, publicações, diretrizes e propaganda escrita e visual2. Uma abordagem transnacional,
global e comparada faz todo o sentido.
A grande questão são os termos e os limites para a elaboração do problema e para a redação do texto. Ao escrever este livro, tivemos a tentação de ampliá-lo assim como a de reduzi-lo.
Por algum tempo, cultivamos a ideia de expandir o livro para abranger toda a produção mundial
sobre o tema, incluindo também os países europeus. Percebemos, contudo, que recolher a produção historiográfica de dezenas de países europeus, em inúmeras línguas, seria impraticável neste
momento. Outra hipótese foi a de reduzir a coleta bibliográfica e restringir a discussão apenas aos
países da América Latina, o que é perfeitamente defensável dadas as especificidades dessa região.
Isso, contudo, nos impediria de relacionar a experiência latino-americana com as dos Estados Unidos e do Canadá, as quais têm particularidades, mas também muitas semelhanças.
Ao final, o foco escolhido foi a América Latina, mas com pontes substanciais em relação
aos outros espaços geográficos. No caso da Europa, da Ásia e da África, a maior parte da bibliografia
relevante foi citada na parte inicial deste livro, podendo ser recuperada pelos pesquisadores. Já no
caso da América do Norte, não apenas ele é abordado na parte inicial do livro, como foi decidido
agregar ao corpus das referências as relativas ao Canadá e aos Estados Unidos, dado o interesse
óbvio e as ligações entre as duas partes da América. O foco, portanto, é o espaço entre o Rio Grande e a Patagônia, mas as pontes com a Europa, a América do Norte e outras partes do mundo são
evidentes.
Foi, portanto, no intuito de auxiliar a nova geração de pesquisadores do tema que apresentamos ao público o presente livro. Não pretendemos guiar ideológica ou metodologicamente
os futuros usuários, pelo que obras das mais variadas correntes e perspectivas foram inclusas, mas,
se pudermos tornar menos espinhosa a tarefa de mergulhar nessa floresta de papel impresso e de
páginas virtuais escritas sobre o nazismo e sua atuação no continente americano, acreditaremos já
ter realizado nossa tarefa.

2 Para alguns textos que trabalham com essa questão (especialmente no tocante à circulação de intelectuais e voluntários para as
guerras fascistas), mas dentro do campo de estudos do fascismo italiano e do falangismo espanhol, ver Bertonha (2012, 2018b,
2018c, 2018d, 2020a).

O NSDAP E SEU PROJETO DE
EXPANSÃO MUNDIAL: HISTÓRIA
E HISTORIOGRAFIA

PARTIDOS E ESTADO NOS PARTIDOS E REGIMES FASCISTAS
Uma característica peculiar dos Estados fascistas é que eles eram autoritários, mas com pretensões totalitárias, ou seja, de fusão completa entre
Estado e sociedade, com uma ideologia e um líder únicos. Nesse sentido, eles
mantinham, dentro da sua estrutura de poder, partidos únicos que deveriam
controlar e gerir hierarquicamente suas sociedades. Tais partidos seriam as bases para um projeto de futuro totalitário no qual as antigas estruturas estatais
seriam eliminadas e uma nova elite assumiria o controle da sociedade.
Na prática, a concepção totalmente hierarquizada e totalitária de sociedade não se concretizou, em boa medida pela própria resistência dos ditadores em criarem estruturas que poderiam, a princípio, prescindir deles próprios.
No lugar, formou-se uma muito mais complexa, na qual conviviam os antigos
órgãos do Estado, os novos que vinham do partido e ainda outros, oriundos
da própria figura do líder único. Uma estrutura caótica, com interpenetrações,
conflitos e alianças e cuja contradição central, ainda que não a única, era entre
o partido e o Estado.
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Em linhas gerais, esses partidos viviam em uma relação simbiótica com o Estado, atuando
dentro e em volta dele, o que gerou grandes conflitos de competência. Tais conflitos atingiram
todas as áreas, da política agrária e de colonização à organização militar e ao sistema repressivo.
Também nas relações internacionais, os conflitos e a superposição de competências e privilégios
se sucederam, de tal forma que a diplomacia tradicional acabou por ser permeada pelos ideais do
partido dominante. Ao mesmo tempo, os próprios partidos, que mantinham estruturas próprias
para o relacionamento com o mundo exterior, foram controlados e disciplinados pelo Estado sem
perderem, contudo, margem de manobra e capacidade de ação.
No caso italiano, o controle fascista sobre o Estado foi menos abrangente e o regime jamais conseguiu eliminar certas fontes de poder paralelo, como a monarquia e a Igreja (Bertonha,
2008a, 2017c). Do mesmo modo, o grau de fusão entre partido e Estado foi menor e o próprio
Mussolini exercia uma autoridade paralela, até certo ponto, de ambos. Até por causa disso, os conflitos entre partido e Estado permaneceram por todo o ventênio fascista. Em linhas gerais, contudo,
pode-se concluir que o Estado e a figura pessoal de Mussolini acabaram por ter mais peso do que o
partido na estrutura de poder italiana (Musideliak, 2012; Adinolfi, 2012).
O importante estudo de Paul Corner (2012) também é revelador de como, no sistema
italiano, o partido foi, em linhas gerais, eclipsado pelo Estado. Em nível local, especialmente, o PNF
acabou se tornando mero veículo para interesses pessoais e desprovido de poder de decisão. Tal
enfraquecimento do partido teria colaborado, inclusive, para o fracasso do projeto totalitário de
Mussolini e para o crescente distanciamento entre o povo italiano e o regime, bem antes de 1943.
Também no caso de países nos quais os fascistas se tornaram sócios menores no sistema
de poder, como na Espanha e em Portugal, o Estado acabou por triunfar sobre o partido. Na Espanha, esse processo se completou depois da Segunda Guerra Mundial, mas já em 1937, quando
Franco forçou a unificação dos falangistas, carlistas e outras forças na Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, a vitória do Estado (mesmo que permeado
por essas forças) foi evidente. Algumas organizações partidárias – como os sindicatos verticais e a
organização das mulheres – continuaram influentes, mas o partido único foi obliterado, na tomada
de decisões, pelo Estado e pelo próprio Franco ( Jerez Mir, 2012). Não é à toa a frustração de tantos
falangistas e suas tentativas, infrutíferas, de recuperar o protagonismo, inclusive reforçando sua
aliança com o nazismo, ao menos antes de 1945 (Núñez Seixas, 2016).
Já em Portugal, o partido único – a União Nacional – foi um instrumento do Estado desde
o início, tanto que mesmo organismos nos quais a perspectiva fascista estava mais presente, como
a Mocidade Portuguesa, eram subordinados aos ministérios e não ao partido. Do mesmo modo, a
elite do regime vinha de fontes tradicionais e não do partido (Pinto, 1992, 2002; Caldeira, 1986;
Cruz, 1988; Ferreira et al, 2012).
Em resumo, os conflitos não terminaram com a vitória completa do Estado ou do partido,
mas em oscilações de lado a lado, vitórias ou derrotas parciais. A tendência geral foi de lenta fusão
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das estruturas com um enfraquecimento do elemento partidário, mas com variações temporais e
de caso a caso.

POLÍTICAS EXTERNAS ENTRE ESTADO E PARTIDO: ITÁLIA E ESPANHA
Um dos exemplos mais reveladores das relações entre Estado e partido nesses regimes foi
a política externa partidária, ou seja, a conduzida de forma independente pelos próprios partidos.
Seja no aspecto cultural, nas relações interpartidárias ou em outros tópicos, a formatação de uma
política externa própria partidária foi uma constante, especialmente nos casos alemão e italiano.
Para tanto, foi fundamental a reprodução partidária no exterior.
Com efeito, quase todos os regimes fascistas ou influenciados pelo fascismo criaram núcleos dos seus partidos a serem instaladas no exterior. Em geral, estes núcleos estavam abrigados
dentro da estrutura partidária e atuavam de forma paralela às estatais, o que gerava conflitos de
competência, muitas vezes com consequências sérias na formação da política exterior desses países.
Esses organismos tinham, como função central, agregar e reunir os oriundos da sua nacionalidade em terra estrangeira e garantir a difusão da sua ideologia entre eles. Também serviam
como instrumentos para controle dos opositores que teriam se refugiado além-fronteiras e para a
propaganda da ideologia partidária entre os conacionais e também entre os estrangeiros. Por fim,
em muitos casos, exerciam funções de espionagem ou coleta de informações e, especialmente,
eram canais privilegiados para contatos com os simpatizantes e amigos da sua ideologia no exterior.
Evidentemente, as redes que mais se difundiram foram as de partidos que chegaram ao
poder (o que significava dispor de recursos estatais para a consecução dos seus objetivos), que
dispunham de um apelo internacional maior (caso da Itália fascista ou da Alemanha nazista) e de
amplas comunidades emigradas ou de cultura próxima (como a Espanha e Portugal na América
Latina) a quem dirigir seu apelo.
Partidos e movimentos fascistas que não tinham essas características certamente não criaram redes semelhantes em escala e influência, mas praticamente todos tiveram essa preocupação.
Assim, núcleos de simpatizantes da British Union of Fascists se instalaram pelo Império Britânico,
na Itália e na Alemanha (Barnes, 2005, p. 131) e adeptos dos francistas franceses ou do rexismo
belga procuraram, nem sempre com sucesso, se instalar entre os franceses ou belgas emigrados.
Mesmo o integralismo brasileiro tinha uma seção exterior direcionada aos contatos com os movimentos fascistas de outros países (Bertonha, 2014, p. 113-115).
No caso de regimes conservadores com tons fascistas e nos quais o partido único adquiriu
uma conotação diferente, como o salazarismo, não houve a reprodução de estruturas mobilizadoras partidárias que não existiam nem mesmo na pátria de origem. No caso de Portugal, a ação dire21
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cionada às coletividades emigrantes seguiu, em essência, as mesmas linhas dos outros países – propaganda, cooptação e controle das associações e da imprensa – mas ela foi conduzida centralmente
pelas embaixadas e consulados. Havia também o Secretariado da Propaganda Nacional, mas era
esse um órgão do Estado, e não da União Nacional, o partido único salazarista (Paulo, 1994, 2000;
Cotrin, 2010). Tentativas limitadas de reproduzir, formal ou informalmente, órgãos como a Legião
Portuguesa ou a Mocidade Portuguesa no Brasil, por exemplo, não foram adiante (Paulo, 2001, p.
176-177). Dessa forma, os órgãos fascistas mais representativos em ação fora de seus países foram a
Segretaria Generale dei Fasci all´Estero italiana, a NDSAP-Auslandsorganisation alemã e a Falange
Exterior espanhola.
A Segretaria Generale dei Fasci all´Estero foi fundada em 1923 para tentar disciplinar e
controlar as seções do Partido Fascista que haviam surgido no exterior. Desde o início, surgiram sérias disputas entre os fasci all´estero e a diplomacia tradicional por espaço e prerrogativas, as quais
se estenderam no mínimo até 1930. Naquele momento, foi adotada uma solução de compromisso,
pela qual os fasci all’estero foram submetidos aos diplomatas, mas se exigindo do Ministero degli
Affari Esteri o apoio às medidas fascistizantes defendidas pelo partido.
Até esse momento, os fasci all´estero seguiam diretrizes esquadristas, de conquista direta
das coletividades italianas do exterior e ataque frontal aos antifascistas e resistentes. Depois de
1930, após a sua absorção pelo Estado, as suas diretrizes agressivas foram substituídas por uma
tática mais suave, pela qual os fasci all’estero se tornaram mais abertos e menos intransigentes, ambicionando hegemonizar a vida coletiva dos italianos do exterior (sob a mediação dos consulados)
em defesa dos interesses italianos, mas não tomar de assalto as colônias. Para tanto, a propaganda,
a cultura e a assistência social se tornaram armas essenciais.
É curioso notar, contudo, que, à medida que a política externa italiana foi assumindo
características mais ideológicas (fazendo a política externa do Estado italiano se confundir com a
expansão da ideologia fascista pelo mundo) no decorrer dos anos 1930, a função ‘subversiva’ dos
fasci all’estero, que nunca havia sido abandonada totalmente, foi reorganizada, tendo eles papel
importante – ao menos em alguns locais – na “diplomacia paralela” de Mussolini e no contato com
os movimentos fascistas estrangeiros. Uma grande diferença da ‘fase esquadrista’ dos fasci all’estero do início dos anos 1920, contudo, existia, pois, dessa vez, a ação deles estava firmemente sob
controle do Estado e não de forma independente com relação a ele.
Participando como força de apoio às ações imperialistas diretas da Itália fascista ou da
‘diplomacia paralela’, indireta, os fasci all´estero se espalharam por todo o mundo, mas a sua
concentração maior foi nos continentes europeu e americano. Em 1929, havia 583 deles, com cerca
de 140 mil membros, número esse que havia sido ampliado para 180 mil em 1937, distribuídos,
contudo, em um número menor de núcleos, ou seja, 487 unidades1.
A Falange Española e, posteriormente, a Espanha franquista também fizeram propaganda
direcionada aos descendentes de espanhóis e aos movimentos próximos no exterior. Seções da Fa1 A bibliografia sobre os fasci all´estero e sua atuação mundial é grande demais para ser mencionada na íntegra aqui. Para acesso a ela,
ver Bertonha (2015a; 2017b).
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lange foram instaladas na França, nas Filipinas, na África do Norte, nos Estados Unidos e, durante a
Segunda Guerra Mundial, na Europa ocupada pelos nazistas. O maior número de seções, contudo,
foi instalado na América hispânica, dados os vínculos culturais e populacionais com a região.
Simpatizantes falangistas já se organizavam fora da Espanha desde 1933 e, em 1935, depois da aproximação da Falange com a Itália fascista (tanto que a 1ª seção externa surgiu justamente
em Milão), foi criado oficialmente o seu serviço exterior. Com o início da guerra civil, a mobilização
fora da Espanha em favor dos rebeldes cresceu e as seções exteriores da Falange foram fundamentais na organização e mobilização dos apoiadores da insurreição no mundo emigrado. Durante os
anos da Guerra Civil e imediatamente após, a Delegación Nacional del Servicio Exterior de Falange
Española (DNSEF) também foi encarregada de dirigir a propaganda do novo regime no exterior,
especialmente na América Latina. Voluntários falangistas chegaram a viajar da América Latina – e,
especialmente, da Argentina – para lutar no lado rebelde durante a Guerra Civil (Bertonha, 2012).
Com o decreto de unificação de 1937, as seções exteriores da Falange e os outros grupos
(como os carlistas) que também tinham grupos ativos no exterior foram reunidas e passou-se à
intensa atividade de propaganda no exterior em defesa do ponto de vista franquista. O tom mais
diretamente falangista foi abandonado em favor de uma perspectiva mais ampla, coerente com a
visão franquista. Depois da Segunda Guerra Mundial, por fim, refletindo as alterações internas do
franquismo, a DNSEF deixou de existir e as atividades de propaganda, vigilância e proselitismo
foram assumidas diretamente pelas embaixadas e consulados espanhóis. Mesmo assim, organismos
próximos à Falange Exterior continuaram a existir até 1977 e foram bastante ativos, especialmente
na América Latina, como foi o caso da Sección Femenina de Falange2.
Constata-se que as atividades dessas organizações foram mais ou menos semelhantes, o
que explica, aliás, os contatos contínuos entre suas sedes em Roma, Madrid e Berlim e entre os
seus núcleos pelo mundo. Já em 1933, por exemplo, um representante da AO nazista visitou a sede
dos fasci all´estero em Roma e informou que as duas associações tinham mais semelhanças que
diferenças (El nazismo..., 1938, p. 397).
Do mesmo modo, a Falange Exterior seguiu o modelo dos fasci all´estero e também da
AO nazista. Em 1938, por exemplo, o líder da Falange Exterior, Joaquin Rodriguez de Cortazar,
participou do Congresso do Partido Nazista em Nuremberg e pediu informações sobre a AO, de
forma que pudesse aplicar a experiência alemã na realidade espanhola (Bowen, 2009, p. 264-265).
Na prática, contudo, tais contatos nem sempre foram amistosos, em razão de conflitos
nacionalistas e mesmo tensões raciais. Os italianos e espanhóis eram vistos pelos alemães, muitas
vezes, como inferiores racialmente e pouco eficientes e confiáveis, enquanto, de forma inversa, era
comum que os italianos quisessem se afastar da má impressão que a ostensiva propaganda nazista
2 A bibliografia sobre a Falange Exterior é menor se comparada à italiana ou alemã, mas ainda assim é consistente. Para textos mais
gerais, ver González Calleja (1994; 2014), González Calleja e Nevado (1988), Delgado Gomez-Escalonilla (1988; 1992), Tessada
(2013) e Moreno Cantano (2006).
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causava nas sociedades de imigração. Essa tensão aconteceu em lugares tão distintos como a Austrália, os Estados Unidos ou a Espanha (Perkins, 1991; González Calleja, 1994, p. 83-84; Cresciani,
2007; Núñez Seixas, 2016, p. 104-105; Hagemann, 2001). Já na América Latina, como veremos a
seguir, tais tensões foram menores e a colaboração entre os falangistas, os fascistas italianos e os
nazistas parece ter sido menos conflitiva.
Entre as três instituições, de qualquer modo, havia semelhanças notáveis, ainda não exploradas a contento pela historiografia, em um viés comparado ou transnacional. A iniciativa de fundação dos núcleos foi, na maior parte das vezes, de militantes individuais, tendo os partidos e Estados,
depois, se esforçado para controlá-los e discipliná-los. Os conflitos entre Estado e partido também
foram comuns, sendo o diferencial maior que, nos casos italiano e espanhol, o Estado acabou por
predominar, enquanto, no alemão, a AO e outros organismos partidários conseguiram, no mínimo,
manter uma autonomia muito maior do que a desejada pela Wilhelmstrasse.
Como já indicado, essas estruturas procuravam conquistar a simpatia dos seus conacionais
e controlá-los, já que eles eram considerados parte do corpo da pátria distante. Para tanto, os instrumentos da assistência social, da cultura e outros indiretos foram bastante utilizados e de forma
muito semelhante. Por exemplo, seguindo o modelo dos italianos, que organizavam colônias de
férias para os filhos dos emigrantes italianos, também os nazistas utilizaram esse mecanismo, ainda
que, aparentemente, em menor escala. A Deutsche Arbeitsfront – Ausland Organisation, a qual
reunia cerca de 26 mil adeptos em 1935, além de distribuir ajuda assistencial, levou, apenas entre
1932 e 1937, 20 mil Auslandsdeutsche para férias na Alemanha (Koop, 2009, p. 24). Não espanta,
inclusive, que os termos criados para as comunidades no exterior tenham sido tão semelhantes:
italiani all´estero, Auslandsdeutsche e españoles en el estranjero3.
Essa reprodução partidária no exterior também foi fundamental nos contatos com os fascistas autóctones, na difusão de propaganda e, em alguns casos, em atividades subversivas propriamente ditas, como tentativas de influenciar os rumos políticos locais, espionagem e, durante
a guerra, sabotagem e quinta-colunismo. O que variava era a ênfase, conforme a época e o lugar.
Para todas as ditaduras fascistas ou próximas ao fascismo e seus aparatos diplomáticos e
partidários, as diferenças entre o cenário europeu e o de outras partes do mundo também foram
uma faceta comum em suas atuações, conforme os interesses geopolíticos diretos de cada potência.
O fascismo italiano utilizou os fasci all´estero em um sentido muito mais agressivo em Nice, em
Bellinzona (Suíça) ou na Tunísia, áreas que pretendia incorporar ao futuro Império Italiano, do que
do que em Buenos Aires ou Washington. Do mesmo modo, a ação dos falangistas era muito mais
agressiva, por exemplo, no Marrocos francês do que no México de Cárdenas.
O continente americano, especialmente a América Latina, era fundamental nos planos das
três organizações. Era uma região ligada à Europa por séculos de intercâmbios, diálogos e influên3 Ainda que, no caso alemão, o termo já existisse e fosse utilizado há muito tempo. Ver Penny e Rinke (2015). O mesmo texto
contextualiza a discussão sobre os Auslandsdeutsche em termos teóricos e antes da época nazista.
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cias e na qual, ainda recentemente, ondas de imigrantes europeus haviam se instalado, ampliando
ainda mais o intercâmbio. Na América Latina, além de tudo, as elites se viam como parte integrante
da cultura ocidental e acreditavam que ideias e questões debatidas na Europa não só poderiam
como deveriam ser discutidas e aplicadas no continente. Dessa forma, não espanta a difusão das
ideias fascistas nessa região do mundo.
Todos esses grupos evitavam se envolver abertamente na luta política interna dos países
da América Latina, mas, na prática, esse envolvimento foi contínuo. As seções desses partidos não
eram os únicos espaços para se forjar laços com grupos ideologicamente afins ou para se difundir
propaganda fascista, mas serviram para isso em inúmeros momentos e locais.
Eles também articularam ações de espionagem e, em alguns poucos casos, de sabotagem
durante a guerra, ainda que tenham sido limitadas e nem de longe se aproximado dos temores
dos governos latino-americanos e dos Estados Unidos a respeito do ‘perigo alemão’ ou do terrível
‘Exército secreto do Eixo’ representado pela Falange. Com efeito, não há sinais de que, como especulado na época (Fernández Artucio, 1942), os nazistas estivessem atrás das tentativas de golpe de
Estado no Brasil, Uruguai, Chile e Bolívia entre 1938 e 1941, ainda que não seja impossível que os
tivessem apoiado de forma indireta.
De qualquer modo, sendo a subversão e a espionagem menos importantes para o caso
latino-americano, as ações dessas redes acabaram por se concentrar na vigilância dos antifascistas,
no estreitamento dos laços com os irmãos ideológicos locais, na difusão de propaganda (especialmente a de tom cultural) e no controle das coletividades imigrantes. O conflito com as antigas
lideranças das colônias também foi um elemento comum.
Também houve, claro, diferenças de monta. Nos casos italiano e espanhol, a cultura latina
comum facilitava o diálogo com as sociedades locais, enquanto os alemães acabaram mais restritos
ao seu próprio nicho. A propaganda nazista circulou fortemente pelo continente e muitos grupos
fascistas e autoritários olhavam com simpatia para a Alemanha de Hitler. No entanto, seu racismo exacerbado e seu imperialismo agressivo não agradava a maioria dos fascistas dessa parte do
mundo, a não ser em casos isolados que viam a hegemonia nazista como preferível à americana.
O racismo arianista diminuiu os vínculos dos nazistas com os fascistas de todo o mundo, e, na
América Latina, onde os grupos fascistas locais estavam fortemente ligados ao catolicismo e tinham
poucos vínculos ideológicos – salvo as exceções de praxe, como alas do integralismo brasileiro,
dos nacistas chilenos e dos nacionalistas argentinos – com a ideologia nazista, os contatos foram
ainda menores.
Também houve diferenças de país para país do continente, conforme a densidade das
coletividades imigrantes (e suas relações com a pátria mãe e a ideologia fascista), a importância geopolítica e econômica de cada país para a Itália, a Espanha ou a Alemanha, a presença de forças locais
passíveis de se tornarem aliadas etc. Ou seja, além de especificidades de cada uma das redes, elas
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agiam de forma a se adaptarem a cada contexto, ainda que elementos gerais e um direcionamento
comum tenham sido mantidos. O caso alemão, a ser visto em detalhes a seguir, foi específico, mas
não excepcional.

O IMPERIALISMO ALEMÃO E O NAZISMO. UMA POLÍTICA EXTERNA IDEOLÓGICA?
Um dos debates mais intensos dentro da historiografia sobre o nazismo é o relacionado
à sua política externa. Teria sido ela conduzida pela diplomacia tradicional ou pelos burocratas do
partido? Até que ponto os militares e diplomatas (na estrutura do Auswärtiges Amt - AA) foram
meros coadjuvantes em um bloco de poder dominado pela SS e pelo NSDAP? Hitler teria sido uma
figura determinante na elaboração das diretrizes de política exterior do Terceiro Reich ou um mero
ator secundário frente às grandes correntes da história e às determinações de longo prazo?
A pergunta de fundo a esse respeito, na verdade, é sobre as continuidades e as rupturas
da política externa da Alemanha nazista frente à imperial. O expansionismo, o imperialismo e as
práticas genocidas do nazismo não passaram da continuação da política expansionista do Império
Alemão ou, em uma perspectiva oposta, representaram uma novidade na tradição diplomática e
imperial alemã?
Essas questões mobilizaram o trabalho de inúmeros historiadores por décadas e não haveria como reproduzirmos, aqui, toda a historiografia já produzida a respeito4. No entanto, elas têm
que ser minimamente trabalhadas, até para entendermos os contornos da reprodução partidária do
NSDAP no exterior e o seu significado na política externa alemã.
Em última instância, é óbvio que houve continuidades e diferenças entre o imperialismo
e a política externa alemã antes e depois da chegada do nazismo ao poder. Os nazistas não elaboraram seus planos para ação no continente europeu e no mundo a partir do nada, mas beberam nas
tradições e na experiência imperialista acumulada pela Alemanha e pela Europa, no período anterior. Por outro lado, a sua ideologia ressaltava problemas e questões que os imperialistas alemães
do século XIX provavelmente trabalhariam de outra forma. Os nacionalistas alemães da época do
kaiser, por exemplo, não teriam dificuldade em concordar com a subordinação dos povos eslavos
ou do Império Turco-Otomano à exploração econômica alemã, mas provavelmente não ficariam
totalmente satisfeitos com uma política genocida em escala continental, até porque isso privaria a
indústria alemã dos trabalhadores a serem explorados.
Do mesmo modo, os métodos nazistas davam ênfase à dominação mais brutal e direta,
com menor margem para a negociação e a acomodação. Na época imperial, a Alemanha combinava
4 Para um resumo da historiografia clássica e do debate a respeito, ver Kallis (2000, p. 1-10). Esse livro também é um trabalho
fundamental para o entendimento do expansionismo e do imperialismo nazista (e do fascismo italiano) nos anos 1930 e 1940 e suas
continuidades e rupturas com as tradições anteriores alemãs e italianas.
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uma estratégia mais sutil de penetração internacional – pelo comércio, cultura e laços populacionais – com uma direta, de construção de um poder militar e econômico que acabaria por aplastar
os rivais. No Terceiro Reich, apesar de a ‘diplomacia paralela’ da cultura e do comércio (aos quais
se adicionaram a subversão e a busca de influência na política interna de outros países) continuar
a ser praticada, o pêndulo caminhou ainda mais para a força e a dominação direta, seguindo os
pressupostos de superioridade racial do regime.
Isso pode ser evidenciado especialmente se pensarmos em termos de imaginação imperial. Não havia, na Alemanha do kaiser, um projeto concreto e perfeito de expansão imperial, com
fases delimitadas desde o início e total coerência, como sugerido por Fritz Fischer ainda nos anos
1960. Ao contrário, a capacidade de pressão dos atores internos, a configuração do sistema internacional e do capitalismo global e outras variáveis estavam sempre presentes, mudando e alterando as
perspectivas. Mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, os planos e sonhos flutuavam conforme
as vitórias e as derrotas e havia adaptações e negociações internas e externas.
No entanto, alguns objetivos gerais eram evidentes e eles podem ser recuperados simplesmente examinando a lógica imperial daquele momento. Pensando em círculos concêntricos,
teríamos a expansão da nação alemã, reunindo todos os falantes de alemão no mesmo Estado; a
consolidação de um espaço exclusivo para a Alemanha no centro da Europa; e a conquista de um
espaço colonial na Europa Oriental, nos Balcãs, no Oriente Médio e, com prioridade menor, na África. Por fim, a criação de uma rede de relacionamentos comerciais, culturais e políticos que dessem
influência global à Alemanha em áreas mais distantes do seu núcleo imperial, ou seja, a América
Latina, os Estados Unidos e o Oriente.
Exatamente o que esses objetivos significariam na prática era algo continuamente em discussão. A expansão alemã na Ucrânia ou na África seria a simples exploração dos recursos naturais
e humanos locais por meio da cooptação das elites desses países ou também incluiria uma colonização demográfica? A expansão da nação alemã iria ao ponto de destruir o Império dos Habsburgo
e anexar a sua parcela de língua alemã ou mesmo colonizar a Polônia? E o império informal na
América Latina incluiria ou não a imposição de protetorados no Uruguai ou na Venezuela? Todos
eram tópicos em discussão, mas eles fariam todo o sentido em um momento em que os outros impérios europeus pensavam nos mesmos termos na Argélia, na Índia, na Eritréia ou na África do Sul.
Para atingir esses fins, a Alemanha imperial também usaria, em linhas gerais, os mesmos
instrumentos de outros impérios, como, por exemplo, o italiano (Choate, 2008). O poder militar,
especialmente o Exército, serviria para impor a nova ordem na Europa, no Oriente Médio e na
África. A Marinha, por sua vez, garantiria a comunicação entre as partes constituintes do Império
Alemão e a circulação de bens, emigrantes, colonos e ideias nas áreas de influência indireta. Nessas
áreas, além disso, o poder da cultura, do comércio e do dinheiro alemães, apoiado pelo prestígio
das armas alemãs, serviria para conquistar e manter a hegemonia de Berlim. Toda imaginação imperial pode conduzir a sonhos globais e a da Weltmacht alemã não foi exceção.
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No caso do Terceiro Reich, fica nítido como, apesar da enorme ambição imperial, também
não havia um plano perfeito e previamente elaborado de expansão, tanto que questões conjunturais também foram fundamentais nos movimentos militares alemães durante a Segunda Guerra
Mundial. No entanto, a imaginação imperial nazista fornecia os parâmetros básicos para guiar essa
expansão e delimitar o que seria desejável e possível em dado momento. Essa imaginação manteve
alguns parâmetros da época dos kaisers, mas a ampliou e alterou seguindo as perspectivas racistas,
antissemitas e totalitárias do regime. A reunião de todos os alemães na Grande Alemanha seria efetivada, mas a fronteira racial e nacional alemã se expandiria muito mais do que tinha sido previsto
antes, incluindo ‘fortalezas raciais’ na Crimeia e em outros locais do leste da Europa. O espaço
único para a Alemanha na Europa também seria obtido, mas não apenas por meio da dominação
econômica e política; a perspectiva racial seria fundamental, unindo os povos germânicos ou racialmente aceitáveis dentro de uma Europa Ocidental repaginada racial e ideologicamente.
Um império colonial seria, igualmente, formado no leste europeu, o qual procuraria impor a hegemonia política e econômica alemã, mas dentro de uma perspectiva genocida e de substituição populacional. A exploração seria baseada em um sistema com poucos compromissos ou
acordos com os dominados e em uma repressão capilar garantida por um Estado policial. Todos os
impérios europeus funcionavam a partir de algum nível de negociação e cooptação das elites dos
países dominados, mas os nazistas, até por fidelidade à sua ideologia do direito do mais forte, abandonaram essa perspectiva em favor da dominação mais brutal e aberta possível. Um Generalplan
Ost (que significava extermínio, germanização e escravização de dezenas de milhões de eslavos)
pode ter sido pensado, em escala menor, por Ludendorff ou Wilhelm II, mas só pôde ser colocado
em prática em um regime ideologicamente motivado como o nazista.
Na historiografia recente – como, por exemplo, o livro de Mark Mazower (2008) – indica-se que a percepção do leste europeu na mente dos nazistas vinha de uma avaliação particular
da experiência britânica na Índia, onde uns poucos ingleses dominavam, pela superioridade racial,
uma grande massa de nativos e, especialmente, da ocupação americana do Oeste, no qual uma raça
superior, anglo-saxã, havia exterminado e substituído uma inferior, a ameríndia. Nessa percepção,
a novidade nazista teria sido a de trazer para a Europa a colonização demográfica e a exploração
absoluta dos povos coloniais que os europeus já praticavam na África e na Ásia. Os massacres na
Deutsch-Südwestafrika (atual Namíbia), inclusive, teriam sido, dentro dessa perspectiva, inspiradores e precursores do holocausto no leste europeu (Madley, 2005).
O debate historiográfico relacionado a essas relações genealógicas é imenso. Há historiadores que efetivamente as questionam, enfatizando, inclusive, que o imaginário americano seria
mais relevante para o período antes de 1914 (Guettel, 2010, 2013) do que para o nazista. Não é o
caso de entrarmos nesse debate, mas talvez existam realmente mais paralelismos do que influências
diretas entre as experiências americana, britânica e nazista de colonização.
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O nazismo, afinal, propôs uma dominação absoluta no leste europeu, a qual terminaria,
no longo prazo, com uma escravização maciça dos nativos e o seu extermínio. Não haveria as
negociações e a cooptação de elites que garantiram a dominação britânica na Índia nem a maior
liberdade dos colonos após a ocupação das terras como no oeste americano. Mesmo para a relação
entre os genocídios na Namíbia e no leste europeu, os paralelismos talvez sejam mais enganosos
do que reais (Gerwarth; Malinowski, 2007, 2009).
O nazismo, igualmente, deu um tom político para a conquista da Europa Oriental que não
estava totalmente presente na ocupação americana do Oeste e nem mesmo nos projetos imperiais
da Alemanha antes de 1914. É verdade que a Alemanha imperial também tinha imaginado a expansão da fronteira alemã para o leste da Europa e a dominação daquele espaço, inclusive em bases
racistas. O nazismo, contudo, via esse espaço não apenas para a exploração colonial, mas também
para um projeto de colonização demográfica muito mais amplo. Além disso, o caráter político
estava muito mais presente: não bastava se conquistar o espaço, mas era necessário eliminar os
inimigos raciais (eslavos e judeus) e políticos (o comunismo).
Do mesmo modo, os nazistas claramente queriam reconquistar suas colônias africanas e,
em uma conjuntura de vitória na guerra mundial, os seus apetites expansionistas cresceriam ainda
mais, provavelmente absorvendo as colônias belgas e portuguesas, além do estratégico Marrocos e
talvez até a Indonésia holandesa (Kuman N´Dumbe III, 1980; Linne, 2008). A África se tornaria produtora de matérias primas ou espaço para a colonização e a criação de ‘novas Alemanhas’, conforme
o clima e as oportunidades. Mas a recuperação desse espaço era menos crucial do que a expansão
na Europa Oriental, o grande foco do imperialismo alemão e nazista.
Já nas Américas e no Extremo Oriente, os nazistas voltaram a confiar nos métodos indiretos – como a propaganda cultural, as comunidades emigrantes ou o comércio – para garantir os
interesses germânicos em locais onde o poder alemão não estava tão presente. A isso, o nazismo
acrescentou uma perspectiva mais subversiva – de exploração das diferenças políticas internas e
de aliança com aliados ideológicos locais – e, provavelmente, maior propensão ao uso de força,
se necessário e possível fosse. Em caso de uma vitória na Segunda Guerra Mundial, por exemplo,
a Alemanha poderia ter pensado em uma invasão direta do Brasil e da América hispânica e, quem
sabe, até da América do Norte, mas eram perspectivas pouco realistas nos anos 19305.
A maior confiança do nazismo na força bruta, na sua capacidade de esmagar seus adversários explica, provavelmente, porque os nazistas, apesar de terem sido capazes de pensar estratégias
de convencimento, de cooptação e de solidariedade – como fizeram os fascistas italianos e também
os próprios alemães na época imperial – deram muito menos ênfase a isso nos seus projetos de
construção imperial. No modelo imperial nazista, não bastava a hierarquização dos povos, como
promulgado pelo fascismo italiano: era necessária a dominação mais implacável.
5 Para uma análise historiográfica sobre os objetivos internacionais da Alemanha nazista e suas perspectivas de expansão na América
Latina, ver Bertonha (1998, 2008b).
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Todos os imperialismos tiveram que lidar com o problema de manter uma nação homogênea ao mesmo tempo em que se expandiam e assumiam o controle de massas territoriais e populacionais inassimiláveis, o que, em alguns casos, levou a genocídios. O Império Nazista estava, assim,
inserido dentro da lógica do imperialismo europeu como um todo (Conrad, 2013) e, igualmente,
nas tradições colonialistas alemãs. Como bem indicado por Shelley Baranowski (2011), não podemos compreender o imperialismo nazista sem olharmos a longa história do colonialismo alemão,
suas tradições colonialistas e o desejo alemão de se tornar uma Weltmacht. No entanto, Baranowski
acaba por exagerar na busca da continuidade e não identifica corretamente, na nossa avaliação, as
mudanças que o nazismo trouxe a essas mesmas tradições. Aristotle Kallis (2009) considera que o
fascismo e, especialmente, o nazismo trouxeram uma ‘licença moral’ inédita para o genocídio que
ia muito além das heranças colonialistas e essa perspectiva é bastante sólida.
Em resumo, a conclusão a que chegamos é dupla: de um lado, a Alemanha nazista tinha
uma política externa que seguia, em linhas gerais, as tradições imperialistas alemãs e europeias e
os mitos nacionalistas alemães. De outro, a ideologia nazista deu uma conotação diferente – muito
mais racista e genocida do que mesmo o kaiser Wilhelm II ou Ludendorff poderiam ter imaginado– a essa política externa, sendo observável também que o papel do NSDAP e da ideologia nazista
como definidores de políticas e prioridades cresceu no decorrer do tempo e, especialmente, com
a guerra (Kallis, 2000). A partir de 1939, o soft power foi perdendo o pouco espaço que tinha e as
políticas de hard power, de submissão e dominação total de outros povos e nações pelo poder na
sua expressão mais bruta, tomaram conta.
Isso não se deu, contudo, apenas por causa da guerra. Ela apenas acelerou um processo
de subordinação do Estado ao partido (e à ideologia nazista) e de crescente radicalização do Estado,
da sociedade e da própria ideologia que já estava em andamento. No caso alemão, a relação entre
o partido e o Estado foi realmente muito particular e sua dinâmica, na qual o NSDAP exerceu uma
influência cada vez maior, favoreceu a radicalização da política externa alemã durante a guerra.
Ao mesmo tempo, essa radicalização desequilibrava cada vez mais o eixo do poder na direção do
partido ou de outros órgãos propriamente nazistas.
O relevante para a nossa discussão é que, para ambos os projetos imperiais nazistas, formal ou informal, era de utilidade a conquista e a adesão dos alemães residentes no exterior e,
igualmente (mesmo que potencialmente e apenas no futuro) dos alemães étnicos. Ambos eram instrumentos para a expansão territorial ou para a defesa dos interesses germânicos no exterior e não
espanta que tanto o Estado alemão como o NSDAP tenham agido para lançar pontes na sua direção.

OS AUSLANDSDEUTSCHE E O PROJETO DE EXPANSÃO NAZISTA NO EXTERIOR
Como indicado anteriormente, o imperialismo alemão na época imperial tinha - dentro
de um modelo contraditório e cheio de idas e vindas, de adaptações, recuos e avanços - objetivos
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concêntricos: expansão da nação alemã, consolidação de um espaço exclusivo para a Alemanha
no centro da Europa, conquista de um espaço colonial na Europa Oriental, nos Balcãs, no Oriente
Médio e, com prioridade menor, na África e, por fim, a criação de uma rede de relacionamentos
comerciais, culturais e políticos que dessem influência global à Alemanha em áreas mais distantes
do seu núcleo imperial, ou seja, a América Latina, os Estados Unidos e o Extremo Oriente.
Em todos esses níveis de imaginação imperial, os alemães que viviam no exterior tinham
papel chave. Eles eram uma justificativa para a anexação da Áustria e dos Sudetos em caso de colapso do Império Austro-Húngaro e para a hegemonia alemã no leste europeu e nos Balcãs, como
na Ucrânia ou na Romênia. Ao mesmo tempo, exercer a soberania em áreas de colonização alemã
antiga (como no Volga russo ou no Banato romeno) era expandir a própria nação alemã.
A perspectiva de expansão do território nacional por meio da expulsão dos eslavos e da
colonização por alemães já estava presente no imaginário imperial alemão desde a época imperial,
especialmente nas inúmeras associações e grupos que orbitavam o Estado, procurando influenciar
a política externa alemã. A Alldeutscher Verband, por exemplo, fundada em 1891, era uma firme
defensora dessas ideias e da submissão da Europa Oriental à hegemonia alemã (Chickering, 1984).
Curiosamente, apesar da proximidade ideológica, o conservadorismo dessa associação a deixou em
segundo plano na época nazista, até o seu fechamento em 1939.
Do mesmo modo, se uma grande onda de emigrantes alemães colonizasse certas áreas
da África (a Namíbia, por exemplo, foi pensada como colônia de povoamento), isso promoveria
a integridade dessa colônia e a sua expansão, além de garantir que os alemães que emigrassem
continuariam alemães, sob a bandeira alemã. Na Namíbia, aliás, já estavam presentes as imagens da
conquista do oeste pelos Estados Unidos que, depois, seriam replicadas pelos nazistas na Europa
Oriental (Guettel, 2010).
Além disso, essa nova Alemanha que seria construída na África poderia existir sem os
problemas e as divisões que dividiam a própria Alemanha, fortalecendo a germanidade. O massacre
dos nativos pelos alemães nessa colônia foi, em boa medida, um esforço para liberar terras para
a colonização demográfica. Os resultados desse projeto foram pequenos – apenas 20 mil alemães
habitavam as possessões alemãs na África em 1914 – mas a simples existência daquele é algo a ressaltarmos (Conrad; Ther, 2011, p. 575-576; Conrad, 2010, p. 281-282).
Mesmo em áreas longe do eixo imperial alemão, a presença de coletividades alemãs era,
potencialmente, um fator de importância no pensamento geopolítico alemão e, na verdade, na própria concepção nacional do novo Estado alemão. Nos Estados Unidos ou no Canadá, por exemplo,
a imensa quantidade de alemães e descendentes era um elemento que poderia, potencialmente,
facilitar as relações com esses países. No caso da América Latina – e, especialmente, no eixo Brasil-Argentina-Chile, onde os alemães eram especialmente numerosos –, as comunidades alemãs
eram tão influentes que vários países passaram a temer, por décadas, que o imperialismo alemão as
utilizaria para a conquista direta dessas regiões.
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Invadir a América Latina e utilizar as comunidades alemãs como quinta-coluna nunca foi
um plano concreto do Império Alemão. Mesmo assim, a simples existência desses boatos indica a
importância das comunidades alemãs no relacionamento de Berlim com a região. Associadas aos
poderes econômico e cultural da Alemanha, essas comunidades poderiam, no mínimo, servir para
a criação de áreas de influência econômica e cultural, ampliando o poder do império no mundo.
Não é à toa que a Liga Pangermânica tenha atuado com especial ênfase no Brasil, Argentina e Chile
(Brepohl de Magalhães, 1996, 1998).
Na América do Sul, além disso, muitas instituições públicas e privadas alemãs, especialmente religiosas, acreditavam que ali era o lugar onde a raça alemã poderia ser preservada da
modernidade urbana e industrial que atingia a própria Alemanha, sendo o sul do Brasil o principal
alvo. Um exemplo dessas instituições foi a Verein für das Deutschtum im Ausland ( VDA), uma instituição fundada em 1881 e destinada à manutenção da cultura alemã no exterior, entre os alemães
e seus descendentes, a partir, especialmente, do subsídio às escolas alemãs6. Na América do Sul,
além disso, acreditava-se que, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, os alemães, isolados
no campo, seriam capazes de manter seus traços culturais e sua homogeneidade racial (Conrad,
2010, p. 275-333).
Os alemães que viviam fora das fronteiras alemãs eram tão importantes para a política externa alemã que foi na época imperial, aliás, que o termo Auswanderer (emigrante) foi substituído
por Auslandsdeutsche (alemão no exterior), o que indica como o nazismo modificou os termos da
equação, mas não a inventou. A emigração alemã, ligada à Alemanha por uma densa rede de escolas, ligas, associações, jornais e pela força da cultura e do comércio, teria um papel na construção da
Alemanha como Weltmacht. Ao lado dos marinheiros, dos soldados e dos diplomatas, eles também
eram os construtores da nova ordem alemã, do Großere Deutsche Reich, como recordado pelo
próprio kaiser Wilhelm II em 1895 (Manz, 2014, p. 3).
É claro que a maioria dos emigrantes alemães pouco se importava com essas fantasias
geopolíticas. Os resultados obtidos nem sempre foram, do mesmo modo, aqueles imaginados ou
desejados, como demonstram casos como o dos alemães nos Estados Unidos, cujo processo de
assimilação foi realmente rápido e intenso. No entanto, o fato é que, de uma forma ou de outra, os
Auslandsdeutsche estavam presentes na mente dos tomadores de decisão em Berlim desde 1870
até 19187.
Mesmo na República de Weimar, os Auslandsdeutsche eram pensados como elemento
facilitador para a criação de laços políticos ou econômicos e instrumentos para a política externa
6

Para a atuação da VDA, e de outras agências alemãs na época imperial, em uma região central para o projeto de criar ‘novas
Alemanhas’ no mundo, ou seja, o Sul do Brasil, ver Schulze (2015), onde também se discute a diferença entre as propostas alemãs
e a realidade dos colonos. Um texto geral a respeito da VDA é Weidenfeller (1976). Ver também Wilbers (2016, p. 118-125). Já Manz
(2012, 2014) fornece um panorama geral de outras agências importantes no relacionamento do Reich imperial com os emigrantes,
como a Liga Naval e o Instituto Colonial alemão.
7 A relação entre a emigração, a concepção de nação e os sonhos imperiais do Império Alemão é um tópico que tem atraído a
atenção dos historiadores recentemente. Ver, sem querer esgotar o tema, as obras de Panayi (2014), Manz (2014), Naranch (2005) e
O´Donnell (2005). De especial interesse são os textos de Sebastian Conrad, como, por exemplo, Conrad (2010).
32

O NSDAP e seu projeto de expansão mundial: história e historiografia

da República (Hiden, 1977). Havia acontecido uma reelaboração de conceitos em razão da derrota
na guerra e da criação de novas minorias alemãs na Europa Oriental e na África (Schulze, 2015, p.
406), e o foco da questão havia mudado para os países fronteiriços, como a Polônia. Mesmo assim,
os alemães do exterior continuavam tema relevante, sendo retomados os esforços de manutenção
cultural e de promoção do comércio do período anterior. Na verdade, é possível que a importância
dos alemães étnicos na geopolítica alemã tenha até mesmo se ampliado nesse período, pois, nesse
momento, o poder militar e econômico alemão estava em xeque e recorrer a uma estratégia indireta
poderia ser a única saída para uma política externa mais ativa. Isso impactou as relações alemãs
com, por exemplo, o Brasil (Schulze, 2015), o Chile (Goebel, 2009; Rinke, 1996), o Canadá (Grams,
2001) ou os países bálticos (Hiden, 1987).
Segundo John Hiden (1977), a República de Weimar, apesar de ter essa ativa política para
os alemães do exterior, nunca conseguiu estabelecer algum tipo de direção centralizada para as
várias agências públicas e privadas que lidavam com o tema, apesar de exercer papel coordenador.
É relevante observarmos que esse papel coordenador foi exercido pelo Auswärtiges Amt, ou seja,
pelo Estado alemão, e não por algum partido.
Dada essa longa temporalidade na relação entre o Estado alemão, os projetos colonialistas
e imperiais e a emigração, abrimos duas perguntas. Uma é o que o nazismo trouxe de diferente, de
novo para essa relação? E a segunda, talvez a mais importante para nossa discussão, é o que a existência do NSDAP e da sua política exterior própria significou para os alemães instalados no exterior
e para a própria concepção de império e nação na Alemanha?
O nazismo, realmente, recuperou a mitologia imperial e a readaptou segundo a sua ideologia, enfatizando temas já presentes anteriormente como a superioridade racial e a necessidade de
um espaço vital para a Alemanha na Europa Oriental. Do mesmo modo, como será desenvolvido
abaixo, ele também herdou as inúmeras organizações – públicas e privadas – que lidavam com a
questão dos alemães no exterior desde a época imperial e, igualmente, as da época de Weimar. Ele
trouxe, contudo, também alterações aos princípios já clássicos, especialmente na redefinição de
quem era alemão e no papel dos alemães no exterior nos círculos do imperialismo alemão.
Não há necessidade de entrarmos em detalhes, neste momento, sobre como o nazismo
pensou os alemães no exterior no seu projeto geopolítico, pois esse tópico será apresentado mais
à frente, na análise de casos particulares em várias regiões do mundo, quando será, inclusive,
apresentada a bibliografia relevante. Mesmo assim, alguns padrões gerais podem ser evidenciados
desde já.
O nazismo parece ter, em primeiro lugar, readaptado parcialmente os conceitos de raça e
povo, reforçando o pertencimento de tipo étnico/ideológico e acrescentando uma dimensão política. De acordo com essa visão, os alemães, em sentido estrito, deveriam ingressar, onde quer que estivessem, em uma espécie de “comunidade imaginada” (Anderson, 2008), à qual os nazistas deram
o nome de Comunidade Racial/Étnica do Povo, a Volksgemeinschaft. Só seriam aceitos, contudo,
os que preenchessem os critérios raciais e políticos adequados.
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Esse conceito era flexível o bastante para incorporar várias definições e várias condições
jurídicas. Sessenta e cinco milhões de alemães eram cidadãos alemães, aos quais deveriam ser
incorporados outros 15 milhões de alemães étnicos que viviam nos territórios vizinhos da Alemanha (Áustria, Suíça, Luxemburgo, Polônia, Tchecoslováquia etc.). Outros 4 milhões de potenciais
alemães estariam em regiões mais distantes da Europa e 16 milhões além oceano, especialmente
nos EUA, mas também na América do Sul. Todos pertenceriam à Volksgemeinschaft, desde que cumprissem as exigências raciais e políticas nazistas (o que excluía, a priori, os judeus, os mestiços e os
que defendessem ideologias de esquerda), e poderiam ser incorporados, como cidadãos alemães,
ao Reich, se as condições o permitissem.
Para evitar problemas com os governos de outros países e também para facilitar uma
seleção inicial, contudo, os nazistas não consideravam aptos ao ingresso no partido os alemães
nascidos fora da Alemanha ou que tinham a cidadania de outros países, os Volksdeutsche. Somente
os denominados Reichsdeutsche poderiam se filiar. Dado, contudo, o conceito de jus sanguinis
presente na lei alemã, tal critério era flexível, o que explica como vários alemães nascidos no exterior, como Alfred Rosenberg, Walther Darré e Rudolf Hess (para não mencionarmos o próprio Adolf
Hitler), puderam entrar e fazer carreira no partido. De qualquer forma, se o pertencimento à nação
era racial, ele não implicava no respeito às fronteiras territoriais da Alemanha no que concerne à
propagação da visão de mundo nazista.
Em resumo, desde o primeiro programa do NSDAP, de 1920, estava claro que Hitler almejava criar uma grande Volksgemeinschaft, projeto no qual tomariam parte os alemães e os descendentes de alemães racial e culturalmente aptos residentes fora das fronteiras territoriais do
Terceiro Reich. Por essa visão, ‘a Alemanha’ estaria, simbólica e afetivamente, onde quer estivessem
os alemães (inclusive no além-mar). Essa visão ideal, contudo, era calibrada conforme as realidades
política, estratégica e militar do nazismo na Europa e no mundo.
Em 1938, o NSDAP calculou em exatamente 97.546.000 a população potencial de alemães
no mundo, bem perto da meta oficial de 100 milhões. No território alemão, acrescido da Áustria,
da Alsácia-Lorena e de outros territórios perdidos em 1918 (a serem recuperados), haveria pouco
mais de 71 milhões de pessoas. Na Suíça, em Luxemburgo, na Holanda e na Bélgica, outros 4,5
milhões. Nos Sudetos e na Europa Oriental (especialmente na URSS, Romênia e Polônia), o número
de cidadãos alemães e Volksdeutsche chegaria a 8,5 milhões. O mesmo número estaria na América
do Norte, dos quais 8 milhões nos EUA. Na América Latina, 1,6 milhão poderia se integrar à nova
Grande Alemanha, dos quais, 900 mil no Brasil e 230 mil na Argentina. Os restantes estavam espalhados pelo resto da Europa, na Ásia e na África. O documento deixa claro como, cidadãos alemães
ou não, todos eram potenciais membros da Volksgemeinschaf ( Jacobsen, 1968, p. 697-700).
Durante os anos 1930, a Alemanha procurou reforçar os laços com essas pessoas, mas
tomando cuidado, como já indicado, para evitar problemas e discussões jurídicas sobre a cidadania
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com outros países. Mesmo assim, as definições eram sempre ambíguas, conclamando, como já indicado, que todos os alemães do exterior fariam parte do Deutschtum im Ausland, mas reduzindo
a militância partidária oficial aos nascidos na Alemanha (Götz, 2005)
Dessa forma, todo alemão era, potencialmente, um candidato a integrar essa comunidade,
mesmo que desprovido da cidadania alemã. Os critérios fundamentais, além da manutenção da
cultura e da língua alemãs – aspectos tradicionalmente valorizados -, eram o político e o racial e
é interessante recordarmos como alguns teóricos nazistas desconfiavam dos descendentes de alemães havia muito emigrados, pois os riscos de “contaminação racial”, especialmente por parte dos
eslavos, eram muito grandes. Não espanta, nesse sentido, que, durante os projetos de colonização
da SS, os potenciais candidatos que vinham das antigas áreas de emigração alemã na Polônia ou na
Romênia, entre outras, fossem submetidos a exames de seleção racial para confirmar o seu status
adequado (Hale, 2012, p. 73).
O nazismo, assim, estreitou os critérios para admissão na comunidade nacional, seguindo
padrões raciais e políticos mais restritos do que na época imperial. Nessa época, judeus ou socialistas podiam ser vistos com reservas enquanto alemães, mas não lhes era retirada a cidadania por
isso, por exemplo. Ao mesmo tempo, sua crença no racismo científico também amplificou esses
critérios: a partir de certo momento, a concepção nacionalista de Alemanha foi sendo suplementada por outra, a dos povos germânicos, em guerra racial contra os outros. A Volksgemeinschaft
continuava restrita aos alemães, mas as chances de algum tipo de pertencimento a ela para holandeses, suecos ou outros povos germânicos (e até mesmo italianos setentrionais ou franceses de
‘estoque racial’ adequado) aumentaram muito, desde que aprendessem o alemão e fossem fiéis
politicamente.
Apenas nessa perspectiva de ampliação de uma visão mais propriamente nacionalista para
uma mais racial é que compreendemos como o nazismo pôde trazer para as fileiras da Waffen-SS
centenas de milhares de alemães étnicos, voluntários germânicos e da Europa Ocidental e mesmo
do leste europeu. O “nós” nazista era mais amplo do que o ‘nós’ alemão da época imperial, ainda
que, obviamente, hierarquizado. Os voluntários germânicos e os alemães étnicos podiam ser vistos
com reservas pelo seu, muitas vezes, domínio precário do alemão e pela pureza étnica discutível,
mas poderiam entrar na nova ordem em uma posição superior. Já os europeus ocidentais estavam
em uma categoria intermediária, enquanto os europeus orientais foram utilizados como tropas
auxiliares, “carne de canhão”, não podendo, inclusive, utilizar as runas da SS.
A ampliação do conceito de quem era assimilável pelos nazistas também veio dos sonhos
grandiosos, obviamente irrealizáveis, de colonizar a Ucrânia ou a Europa Oriental com alemães. O
problema maior, para os nazistas, era que não havia alemães suficientes na Alemanha para bancar
um programa de substituição populacional como o pretendido. Para se resolver isso, surgiram
planos para ‘trazer de volta’ os alemães e outros germânicos das Américas, iniciou-se uma busca
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desesperada para se ‘encontrar e recuperar alemães’ no leste europeu e criaram-se programas de
aumento da natalidade, como o Lebensborn. Foi inevitável uma redefinição racial e identitária mínima, para se ampliar o número de potenciais alemães pelo mundo.
Mesmo com todas essas dificuldades, os alemães no exterior continuavam a ser fundamentais nos projetos nazistas. Eles seriam a justificativa para unir a nação alemã na Europa Central
e expandir as suas fronteiras para o oeste, o sul e, especialmente, o leste. Na Europa Oriental e,
provavelmente, em algumas das reconquistadas colônias alemãs na África, eles formariam grandes
coletividades que colonizariam a terra, preparando uma nova expansão territorial da nação no futuro, ao mesmo tempo em que seriam agentes, soldados e forças de apoio para a exploração imperial
dos conquistados. Nas Américas ou na Austrália, por sua vez, eles continuariam a ser os agentes
para a penetração cultural, econômica e política da Alemanha.
Ao mesmo tempo, as concepções ideológicas do NSDAP aumentaram muito o que era
exigido dos alemães no exterior. Eles agora seriam colonos de armas na mão, defendendo as novas
colônias alemãs na Rússia e na Ucrânia e explorando os eslavos em um regime de escravidão, além
de serem cúmplices obrigatórios no extermínio de judeus ou ciganos. O futuro Império Alemão
nessas regiões, pensado no modelo do Generalplan Ost, só se consolidaria com a colonização
demográfica, com a expansão da fronteira étnica alemã para o oriente. Os alemães que ali viviam,
apoiados pelos que viriam do Reich ou da diáspora, formariam enclaves populacionais até que
os eslavos pudessem ser totalmente submetidos e eliminados. Os alemães do exterior teriam que
ser cúmplices, nesse espaço, de uma política genocida que algumas vozes na Alemanha imperial,
especialmente na época da Primeira Guerra Mundial, poderiam ter esboçado, mas que os nazistas
levaram ao limite (Mazower, 2008; Lower, 2005).
Já na Suíça ou na Holanda, os numerosos alemães ali residentes deveriam estar prontos
para fazer tudo o que fosse solicitado deles, como espionagem ou sabotagem, para apoiar a futura
chegada do Exército alemão. Já nos Estados Unidos ou no Chile, eles deveriam ser capazes de defender os interesses alemães frente à opinião pública, manter o comércio e a penetração cultural e,
em caso de necessidade ou de mudança de cenário, preparar-se para sabotar instalações e espionar
o país onde viviam. Exigia-se deles, nesse momento, uma postura muito mais incisiva e politizada
do que no período anterior: não se defendia agora apenas a pátria alemã, mas o Partido Nazista e
sua ideologia.
Aos alemães do exterior, igualmente, passou a ser dado papel fundamental de facilitadores
ou apoiadores de atividades como os contatos com os movimentos e regimes políticos afins e com
grupos nacionalistas ou subversivos locais que fossem interessantes para Berlim. Nos mais diferentes contextos, como será detalhado depois, alemães emigrados iam a encontros com militantes fascistas locais ou com agentes do governo e deveriam então fornecer dinheiro e homens para apoiar
os homens da SS ou da Abwehr que chegavam ao país para atividades de inteligência ou mesmo de
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sabotagem. Uma dimensão política e subversiva que não existia na época da Alemanha imperial e
que agora se tornava parte do dia a dia das colônias, o que explica, aliás, por que tantos alemães
emigrados se recusaram a participar dela.
Não bastava mais ser um bom alemão, que mantinha sua cultura e língua e tentava defender o prestígio e os interesses nacionais alemães no exterior. Agora era necessário ser um nazista,
defensor daquela ideologia e do NSDAP e, como tal, disposto a qualquer coisa para defender o
Reich. Os alemães do exterior não apenas continuavam uma parte fundamental da diplomacia e
do imperialismo alemão como se tornaram ainda mais essenciais para a ‘diplomacia paralela’ do
Estado nazista e do NSDAP no exterior.
Isso ajuda a compreendermos porque era fundamental, para o efetivo aproveitamento dos
alemães do exterior nos planos imperiais nazistas, que as tradicionais agências do Estado que lidavam com o tema fossem controladas e, ao mesmo tempo, suplementadas por agências do partido.
Se o que se exigia agora deles era uma visão altamente politizada do ‘ser alemão’, não bastava a sua
conexão com a Alemanha por meio das agências tradicionais, sendo fundamental a ação do partido.
Ao mesmo tempo, essa duplicação de esforços se encaixava perfeitamente na complexa relação
entre Estado e partido no nacional-socialismo.

PARTIDO E ESTADO NA ALEMANHA NAZISTA
Como indicado anteriormente, os conflitos entre partido e Estado e entre inúmeras organizações e grupos de interesse foram comuns no universo do fascismo. No caso nazista, contudo, a
questão adquiriu caracteres muito particulares, derivados da própria concepção nazista de Estado.
Como bem recuperado por Moraes (2007), fascismo e nazismo compartilhavam a perspectiva de uma ditadura com viés totalitário, mas divergiam na visão de como o Estado deveria se
relacionar com o partido e na concepção mesma de Estado. O nazismo, na verdade, não se definia
como totalitário (preferindo outros termos), mas justamente porque, na terminologia da época,
totalitarismo significava subordinação de tudo ao Estado, enquanto a perspectiva nazista era a de
que o Estado deveria ser controlado pelo partido para expressar a vontade do povo (González
Calleja, 2005, p. 121).
Já nas obras clássicas que estudaram o caso alemão – como Fraenkel, Neumann e Arendt –
a questão aparece e a dualidade Estado/partido foi evidenciada também na historiografia posterior.
Se, como visto, o fascismo italiano tendia a anular o partido no Estado, a perspectiva nazista era
a de que o Estado era um instrumento a serviço da ideologia, com o partido tendo precedência e
servindo, inclusive, para a transformação do Estado. O princípio da autoridade também servia para
diminuir a distância entre partido e Estado e reforçar a união entre ambos.
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Na Alemanha, uma lei promulgada em 1933 - Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei
und Staat - já indicava a proeminência do partido sobre o Estado e, a partir de então, o partido foi
assumindo cada vez mais proeminência. No ano seguinte, os poderes especiais obtidos por Hitler
permitiram a promulgação do conjunto de leis conhecido por Gleichschaltung. Por meio dessa
legislação, os nazistas conseguiram a eliminação dos Estados federais, o expurgo dos funcionários
públicos e um grau de controle do Estado maior do que, por exemplo, na Itália. Basta recordarmos,
pensando em termos simbólicos, como, apesar de o Fascio Littorio ter se tornado símbolo do Estado italiano, a bandeira tricolore italiana nunca foi substituída pela bandeira do Partido Fascista,
enquanto a nazista foi posta como símbolo do Estado já em 1935.
Na Alemanha, dessa forma, houve uma alteração do equilíbrio de forças em direção ao partido desde a consolidação do regime nazista e, especialmente, na fase final da Segunda Guerra Mundial, como indicado tanto pela historiografia especializada como em obras mais gerais (Kershaw,
2015; Evans, 2008; Fonseca, 2012; Moraes, 2007; Kallis, 2000, p. 65-103, entre outros). Mesmo em
nível local, o poder do partido se consolidou: se, na Itália, os prefetti comandavam os federali, na
Alemanha, os Gauleiter dominaram ou substituíram os Reichsstaathalter. O partido não conseguiu
ocupar o Estado, como na URSS, mas não se subordinou a ele, como na Itália. Sua proeminência foi
sendo cada vez mais evidente com o passar do tempo, mas não absoluta, o que tornou o “Estado
dual” (partido/Estado) mais evidente do que em outros locais.
A historiografia indica com clareza essa situação e como o regime contrapunha uma liderança única com uma constelação de grupos rivais, oriundos do Estado, do partido e de impérios
pessoais. Os órgãos do partido se sobrepunham aos do Estado, articulavam-se com eles ou disputavam entre si, em uma constelação de poderes que alguns chegaram a denominar de quase feudal
(Fonseca, 2012). A própria Gleichschaltung terminava por aprofundar a fragmentação dos órgãos
do Estado, pois reforçava os poderes dos órgãos do partido e ampliava a sua necessidade de preencher espaços.
O estudo de Aristotle Kallis (2012) sobre o sistema de propaganda nazista indica bem essa
situação. Este era fundamental para as pretensões totalitárias do regime e extremamente moderno
na sua concepção e na sua utilização da mídia, mas profundamente caótico e incongruente. Goebbels, por exemplo, era o ministro da Propaganda e, igualmente, o chefe da máquina de propaganda
do NSDAP, mas não as fundiu. Ele continuou a comandar ambas, em conflito com outras organizações partidárias e do Estado voltadas às propagandas interna e externa e em competição entre si.
Uma rede que se intercalava, sobrepunha-se e que, no limite, só poderia resolver seus conflitos na
figura de Hitler.
Paul Corner (2012, p. 135-138), contudo, chama a atenção sobre como, apesar dessas
disputas intensas, a Alemanha Nazista foi capaz de controlar os interesses locais e disciplinar a
máquina do Estado e a do partido de forma muito mais eficiente do que, por exemplo, na Itália.
Os gauleiter nazistas eram tão ambiciosos como os ras italianos e tinham mais poder do que os
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últimos. Na Alemanha, contudo, a presença de uma polícia política com base no partido (a SS) e
um poder mais centralizado em Hitler teriam permitido que o controle do centro sobre a periferia
fosse mais efetivo do que na Itália.
Isso parece uma contradição e a historiografia oscila entre privilegiar um ou outro lado:
caos apesar dos esforços centralizadores, ou centralização, mas dentro de uma essência caótica.
Basta recordarmos, aqui, a discussão clássica entre os que viam no caos nazista um regime débil,
longe do totalitarismo, e com uma liderança, de Hitler, fraca, como Broznat e Mommsen, e os que
consideraram, como Bracher, que o Fuhrerprinzip permitia que a multiplicidade de atores em
atuação tivesse um foco e agisse de forma unificada ao menos em termos gerais (González Calleja,
2005, p. 32). Dado o fato que, apesar de tudo, o nazismo conseguiu se manter no poder até o fim e
colocar em prática os seus programas, é provável que a segunda opção seja a mais correta.
Os estudos de Ken Ishida (2014, 2018) sobre o processo de tomada de decisões, em
termos de política externa, no Eixo reforçam essa conclusão. Em primeiro lugar, ele reconhece
que havia várias vozes atuando dentro dos regimes nazista e fascista: estatais, partidárias e vindas
de outras instâncias de poder. Ele também reconhece que havia diferenças entre, por exemplo,
a diplomacia tradicional e os pensadores de política externa dos partidos. No entanto, segundo
Ishida, não era uma diferença tão substancial a ponto de representar uma ruptura entre eles, pois
os diplomatas compartilhavam a essência agressiva e anticomunista dos fascistas. Ao final, segundo
ele, a diferença se centrava em métodos e tons e se os diplomatas seriam elaboradores ou meros
executores da política externa.
Ele indica, além disso, uma fundamental diferença entre os sistemas nazista, de um lado, e
italiano e japonês do outro. No caso alemão, a autoridade suprema de Hitler e o aparelho de terror
eram capazes de fazer o sistema como um todo funcionar, apesar do caos. Já no caso italiano, Mussolini era mais um coordenador de vários grupos do que um líder com poder total e o terror nunca
foi aplicado em grande escala, nos aliados e subordinados, para garantir que o sistema funcionasse
perfeitamente. Isso deixou mais margem de manobra para os diferentes grupos e instituições e
colaborou para tornar o processo de decisões italiano mais caótico ainda que a força decisória
final, claro, fosse Mussolini. No Japão imperial, por sua vez, o imperador, autoridade suprema, era
blindado do ônus de tomar decisões e assumir responsabilidades, o que abria a margem para maior
independência de certos grupos, até que os militares assumiram o comando. A partir daí, houve
mais coordenação entre os vários grupos, todos submetidos ao poder militar, mas a enorme disputa
entre Marinha e Exército colaborou para deixar a situação também muito mais caótica.
Enfim, o que fica claro é que, na Alemanha nazista, o sistema conseguia funcionar de forma
minimamente adequada para seus fins, mas que isso não significa a eliminação dos inúmeros atores
e agências que atuavam dentro do Terceiro Reich. Isso deve ser levado em conta quando pensamos
nas relações exteriores alemãs e na questão da reprodução partidária do NSDAP fora da Alemanha.
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O NSDAP E A POLÍTICA EXTERNA: OS MÚLTIPLOS ATORES ENTRE PARTIDO E ESTADO
Para defender os seus propósitos no mundo, o Estado nazista dispunha de várias agências
e órgãos estatais, como indicado acima. Da mesma forma, o NSDAP dispunha de um aparelho
político-institucional dedicado à atuação no exterior, o qual se desdobrava em inúmeros órgãos e
agências dentro do partido.
Convém recordar novamente que a política externa de um Estado – seja em regimes democráticos, seja nos ditatoriais – não se concentra única e exclusivamente no seu Ministério das
Relações Exteriores. No caso da Alemanha nazista, na qual a disputa de poder e influência dentro
e ao redor do Estado era uma continuidade, como indicado acima, tal quadro foi ainda mais multifacetado, e muitos órgãos do Estado (como as várias Polícias, o Ministério da Propaganda, os
militares, o Ministério da Educação e Ciência e outros) tinham uma divisão ou seção destinada
a contatos e intercâmbios com o exterior, a qual incluía a cultura, a espionagem e a questão dos
alemães residentes fora da Alemanha.
Sobre este último caso, dois exemplos seriam o Deutsches Ausland-Institut, de importância na política cultural e na relacionada aos alemães no exterior e que era financiado pelo Ministério
das Relações Exteriores (Grams, 2001; Ritter, 1976; Gesche, 2006) ou, para o caso específico da
América Latina, o Ibero-Amerikanische Institut, financiado por organismos estatais prussianos e
outros e chefiado, entre 1934-1936 e 1938-1945, por Wilhelm Faupel (Gliech, 1990; Liehr et al.,
2003).
Mesmo assim, nesse cenário de múltiplos atores agindo em competição, o Ministério das
Relações Exteriores, o Auswärtiges Amt, era o ator central a considerarmos, ao menos em termos
de Estado. Ele foi, durante o governo de Hitler, permeado pela ideologia nazista, mas também procurou manter alguma independência de ação e algumas perspectivas próprias ( Jonas, 2012). Se os
militares tinham disputas com o Partido Nazista porque as suas milícias questionavam o monopólio
da força das Forças Armadas, o AA tinha os mesmos problemas quando o partido ou outras agências
do Estado questionavam o seu monopólio da política externa. O AA, afinal, considerava que seria
sua prerrogativa coordenar e organizar toda a política externa alemã. Isso aconteceu até certo ponto, mas não no nível desejado pelos diplomatas8.
Usando o exemplo da política cultural alemã para os Balcãs, Maria Zarifi (2007) mostra
com clareza a multiplicidade de atores em atuação. Ao contrário da época de Weimar, quando o Ministério da Educação e o das Relações Exteriores davam o tom da política cultural, o Terceiro Reich
apresentava uma rede contraditória de atores em competição dentro da maquinaria do Estado e do
partido e entre eles. Dentre as agências do Estado, o AA era a central, mas não o único.
8
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No partido, o mesmo acontecia. O principal ator para a ação partidária no exterior era a
Auslandsorganisation der NSDAP (AO), a ser apresentada em detalhes abaixo. No entanto, várias
outras instituições partidárias – como os escritórios de política racial ou colonial, os vários sindicatos e associações – podiam ter uma seção ou repartição destinada aos contatos com o mundo exterior. Um exemplo seria o Außenpolitische Amt der NSDAP de Alfred Rosemberg, o qual procurava
atuar como agente de política externa e entrou em fundas disputas por prerrogativas com outros
órgãos do partido e do Estado (Bollmus, 1970; Kuusisto, 1984). A SS, a SA, o setor de propaganda
do NSDAP e outras instituições do Partido Nazista também atuavam de forma independente, não
apenas pensando as relações internacionais alemãs, como também agindo no exterior por meio
de acordos e intercâmbios com outras polícias políticas e com as instituições de propaganda de
partidos e Estados aliados.
Um bom exemplo é o já mencionado Volksbund für das Deutschtum im Ausland ( VDA).
De tendência conservadora, ele foi sendo, durante o nazismo, absorvido e perdeu prerrogativas
para o NSDAP e para a SS de Himmler, mas, mesmo assim, continuou importante (Luther, 1999;
Jacobsen, 1968). Outro seria a Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle, órgão do partido também
encarregado dos alemães no exterior e que, durante a guerra, já dentro da estrutura da SS, ajudou
a coordenar a realocação de 1 milhão deles nos territórios ocupados, especialmente na Polônia (Lumans, 1993). O conflito entre perspectivas tradicionais e revolucionárias e entre Estado e partido
foi, aliás, especialmente forte no tocante ao tema dos alemães no exterior (Smelser, 1975; Luther,
2004).
Segundo Lumans (1993, p. 37), desde 1935, na verdade, a competência da AO havia sido
reduzida formalmente aos Reichsdeutsche residentes no exterior e aos Volksdeutsche não europeus,
com a exceção daqueles nos Estados Unidos. Os Volksdeutsche europeus e dos Estados Unidos ficariam a cargo da Volksbund für das Deutschtum im Ausland e, a partir de 1937, da Hauptamt
Volksdeutsche Mittelstelle. Esse último foi sendo absorvido, na prática, pela SS e assumindo cada
vez mais a competência para lidar com os Volksdeutsche europeus. Dessa forma, não espanta que a
maior parte do voluntariado de descendentes de alemães durante a guerra ter sido feita diretamente na Wehrmacht ou na SS, sem passar pela AO.
Portanto, apesar de o NSDAP ter sido mais capaz do que o PNF de influenciar a sociedade
e o Estado, a multiplicidade de vozes atuando com relação à política exterior e aos alemães no
estrangeiro continuou grande. O sistema nazista, aliás, nunca conseguiu reproduzir o sistema da
Casa d´Italia, o qual agregava associações locais e instituições partidárias e estatais no mesmo lugar.
Os números e a listagem de instituições podem indicar isso com ainda mais clareza. Em
1936, o Deutsch-Ausland Institut fez uma compilação de todos os órgãos que lidavam com questões de política internacional e da germanidade no exterior. O DAI conseguiu catalogar seis instituições estatais, 16 do partido e 60 independentes, muitas com financiamento do partido ou
41

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

do Estado ( Jacobsen, 1968, p. 692-696). Ou seja, mais de 80 órgãos em atuação, com poderes e
alcances diversos, mas em permanente competição e diálogo. Fica difícil imaginarmos um sistema
mais caótico do que esse.
Ainda assim, no caso alemão, talvez seja preciso colocar a questão em perspectiva. A multiplicidade de agências que lidavam com o tema dos alemães do exterior era imensa desde a época
imperial e também durante a República de Weimar, e coordená-las sempre foi um problema. O
nazismo não conseguiu uma coordenação completa, pelo contrário, mas talvez tenha sido capaz
de exercer um controle maior sobre a imensidão de instituições públicas e privadas existentes do
que o regime imperial ou de Weimar, justamente por meio do poder coordenador representado
pelo trio AA/AO/SS e pela própria capacidade do nazismo de coordenar o caos, como já evidenciado
acima.
Dessa forma, para resumirmos, ficam evidentes algumas questões. Uma é que a AO jamais
foi a única voz no tocante aos alemães no exterior, seja em nível partidário, seja em geral, e que
a competição interagências colaborou para dificultar a difusão da mensagem nazista no exterior,
mas não a impediu. E, em segundo, que sua importância era muito maior no continente americano
(com a possível exceção dos EUA) do que no europeu.
Do mesmo modo, em países ocupados pela Alemanha, a questão dos “alemães do exterior” adquiria um novo significado e isso diminuía as competências e prerrogativas da AO. Em 1944,
como consequência, sua liderança ordenou uma drástica redução da sua estrutura, a qual finalizou
as suas atividades, formais ou informais, no ano seguinte, com a derrota final do nazismo. Mesmo
assim, a AO foi, sem dúvida, o principal veículo para a ação do NSDAP no exterior.

O NSDAP E A POLÍTICA EXTERNA: A AUSLANDSORGANISATION DER NSDAP
A Auslandsorganisation der NSDAP foi, realmente, um organismo chave, o qual sofreu
mutações ao longo do período de existência do partido e, sobretudo, após a consolidação do Estado nazista. Ele é o órgão central a estudar se queremos pensar na reprodução do nazismo fora da
Alemanha9.
O primeiro órgão nazista dedicado ao tema foi a Auslandsabteilung der Reichsleitung der
NSDAP (Secretaria para o Exterior do NSDAP), fundada entre abril e maio de 1931, sob a influência
da expressiva participação dos alemães do exterior nas eleições para o Reichstag de setembro de

9
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1930 (quando os nazistas alcançaram 107 cadeiras)10. Sediado em Hamburgo e liderado por Hans
Heinrich Nieland, deputado do Parlamento alemão, o órgão criou repartições burocráticas e dividiu
o mundo em subseções geográficas.
Após Hitler chegar ao poder, em janeiro de 1933, à secretaria ascendeu Ernst Wilhelm
Bohle, homem que permaneceu à frente desta até sua desintegração. Seus principais assessores
foram Alfred Hess (irmão de Rudolf Hess), Bernhard Ruberg, Rudolf Tesman e Emil Ehrich (Luther,
2004; Döscher, 2013).
Bohle tinha uma história de vida adequada para comandar uma secretaria como essa.
Acompanhando a vida profissional do pai, ele havia nascido na Inglaterra em 1903 e passado a
infância na África do Sul. Nos anos 1920, estudou administração e ciências políticas na Alemanha e
teve uma bem-sucedida carreira no setor empresarial. Filiou-se ao NSDAP em 1932 e à SS em 1933 e
era próximo de Rudolf Hess, o que abalou a sua posição no partido após o voo deste para a Escócia
em 1941 (Hausmann, 2009).
Em 1934, a secretaria foi rebatizada como Auslandsorganisation der NSDAP e, no ano
seguinte, deixou de ser um departamento para se tornar uma comarca (Gau), sediada em Berlim
(Dietrich, 2007; Weizenmann, 2008). Em 1937, por sua vez, a AO foi incorporada ao Ministério das
Relações Exteriores do Terceiro Reich.
A AO desconfiava da diplomacia tradicional e, em 1934, sua sede central enviou ordens a
todos os líderes do partido fora da Alemanha para redigir relatórios sobre os diplomatas alemães,
incluindo dados sobre origem racial, pertencimento a organizações maçônicas e ideais políticos
(McKale, 1977, p. 295). Só isso demonstra a desconfiança e o conflito entre as duas organizações,
que não terminou quando a AO se incorporou formalmente ao AA, em 1937.
Um dos espaços de disputa, por exemplo, foram os marinheiros mercantes alemães. Geralmente ignorados pelos diplomatas, receberam especial atenção do Partido Nazista a partir dos
esforços de Gregor Strasser. Mesmo com o assassinato deste em 1934, os membros da Marinha Mercante continuaram a receber atenção e ajuda do partido e responderam aderindo a este em massa.
Em 1937, dos 55.000 membros da AO, nada menos do que 25.000 pertenciam a ela (McGaha, 2009,
p. 30-31; Jacobsen, 1968, p. 667).
A absorção da AO na estrutura diplomática foi, na verdade, mais um capítulo na relação
ambígua do partido com o Ministério das Relações Exteriores alemão, dentro da qual os antigos
diplomatas tentavam manter suas prerrogativas, mas se incorporando e se adaptando ao nazismo
(Evans, 2016, p. 262-293). Já em 1933, Bohle, baseando-se na recém-aprovada lei de unificação do
Estado e do partido (Gesetz zur Sicherstellung der Einheit von Partei und Staat), defendeu que,
a partir de então, caberia à AO representar os interesses alemães no exterior, substituindo o AA.
10 O historiador Ronald Newton (1995) aponta que o embrião de uma agência nos moldes da Auslandsabteilung foi liderado
inicialmente por Bruno Fricke – nome recorrente na produção historiográfica sobre o nazismo no Cone Sul –, um pioneiro na
fundação de núcleos no Brasil e no Paraguai
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Quando essa ambição foi negada por Hitler, Bohle e a AO começaram uma luta incessante para
ocupar os espaços de poder disponíveis, dentro e fora da Alemanha, até a vitória, ainda que parcial,
dos diplomatas em 1937.
Com efeito, a incorporação dos funcionários nazistas às estruturas diplomáticas dava a
eles mais proteção e imunidade no exterior e facilitava a nazistificação do corpo diplomático. Ao
mesmo tempo, permitia aos diplomatas exercerem mais controle sobre os funcionários do partido
e foi essa a justificativa do então ministro do AA, von Neurath, para que essa absorção se desse
(Barnes, 2005, p. 228).
Isso não impediu, contudo, cumpre ressaltarmos novamente, a manutenção da independência da AO, nem a continuidade das disputas, típicas do sistema de poder nazista. A relação de
Joachin von Ribbentrop com a AO exemplifica muito bem essa relação. Ele era um homem do
partido, o qual tentava implantar uma política externa mais ideologicamente nazista. Entrando para
o serviço diplomático em 1935 e assumindo o controle deste em 1938, ele deu um tom mais propriamente nazista à estrutura diplomática (Seabury, 1951), ainda que sem uma limpeza completa
da ‘velha guarda’ e com o próprio Ribbentrop sendo visto com desconfiança no partido. Ele e seus
aliados, como Martin Luther, tinham que defender continuamente suas prerrogativas frente a outras agências do Estado, do partido e da polícia, até no tocante a questões relativamente prosaicas
como a elaboração das listas de pessoas convidadas a visitar a Alemanha (Browning, 1977).
Ribbentrop, dentro dessa luta interna, não privilegiou a AO, ainda mais porque Bohle
tinha ligações mais fortes com Rudolf Hess. Esse, de forma explícita, disputava com Ribbentrop
e Goebbels tanto a propaganda no exterior como a relação com os Volksdeutsche, e a AO era instrumento fundamental nessa disputa. Não espanta, assim, o esforço de Ribbentrop para conter os
poderes da agência de Bohle (Kallis, 2012, p. 117), ainda que não tenha conseguido anulá-la por
completo: a Abteilung Deutschland, colocada sob o comando de Martin Luther em 1940, deveria
coordenar os contatos do ministério com todos os órgãos e agências do NSDAP, com a única exceção da AO. Martin Luther conseguiu, contudo, poderes adicionais para lidar com a questão dos
alemães no exterior, transferidos de outras agências do partido e, especialmente, do próprio AA
(Browning, 1977, p. 321).
Em resumo, a incorporação da AO no AA não eliminou os conflitos de competência que
ocorriam desde 1933 e que continuaram a acontecer nos anos a seguir, tanto na Alemanha como
entre os representantes da AO e os consulados e embaixadas alemãs pelo mundo. O pêndulo da
disputa, contudo, caminhou, no caso das relações exteriores, para o Estado, especialmente depois
do enfraquecimento da posição de Bohle frente à Ribbentrop em 1938 e, novamente, em 1941, com
o afastamento de Hess do cenário. Apenas durante as fases finais da guerra o partido parece ter
avançado com mais decisão no controle do sistema diplomático, em uma conjuntura, contudo, particular e que não significou, obrigatoriamente, reforço do poder de Bohle e do seu grupo (Evans,
2016; Koop, 2009, p. 39-43),
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Essa competição contínua levou alguns autores (Moore, 1987) a afirmarem que a motivação central para a expansão da AO fora da Alemanha era justamente a busca incessante por poder,
reconhecimento e recursos por parte de Bohle e da burocracia da AO. Segundo essa concepção,
não havia, na maior parte dos países nos quais a AO se instalou, interesses alemães suficientemente
fortes para justificar o dispêndio de recursos na conquista dos cidadãos alemães locais e na criação
de redes de espionagem e subversão. A única explicação para esse investimento teria sido, pois, a
competição interna por poder e prestígio dentro do Reich.
Em parte, isso é verdadeiro, pois a busca pela sobrevivência e pela independência por
parte da AO teve reflexos na sua ação no exterior, estimulando-a. É possível imaginarmos, inclusive,
que fora da Alemanha, a competição tenha se dado com ainda mais intensidade, até porque, no
exterior, o poder do partido era questionado por outros agentes e também pelos representantes do
Estado alemão, os diplomatas, com ainda mais intensidade do que na Alemanha.
Nessa luta, a AO tinha seus trunfos. Seguindo os moldes italianos, os alemães criaram a
Deutsche Arbeitsfront, DAF, para controlar os sindicatos e proporcionar atividades de lazer aos
operários na Alemanha. Ela era uma organização diretamente sob o controle do NSDAP, comandada
por Robert Ley e que se reproduzia fora da Alemanha, onde tinha milhares de filiados. No entanto, no exterior, era a AO que coordenava e comandava as atividades da DAF, o que não acontecia,
obviamente, na Alemanha. A AO também coordenava e organizava as atividades dos inúmeros grupos e associações – de advogados, professores, estudantes e outros – relacionados ao partido no
exterior. E, o que é importante, tinha papel fundamental nos contatos com os partidos fascistas no
estrangeiro.
No entanto, como já indicado acima, a coordenação das atividades nazistas no exterior
não chegou ao ponto de o NSDAP ser capaz de criar uma Deutschlandhaus nos moldes italianos (a
Casa d´Italia) para reunir no mesmo lugar a sede do partido e da organização de tempo livre, o
consulado e as associações, o que é bastante significativo. Ou seja, houve coordenação das atividades nazistas via AO, mas não tão perfeita e absoluta como poderia ser.
É uma hipótese a considerarmos, aliás, se a AO não terá sido a Gau com menos poder dentro da máquina nazista. Os vários gauleiter, apesar da competição com outras agências e instâncias,
acabaram por adquirir imensos poderes e autonomia dentro do território alemão e muitos conseguiram, inclusive, expandir sua influência para os territórios anexados. Já a Gau de Bohle – a qual
atuava em um contexto particular, o mundo externo – teve seu poder constantemente questionado
pelo Estado e, igualmente, pela intensa competição com outras redes com base no partido.
Mesmo assim, a hipótese de Moore subestima o papel da ideologia nazista e dos seus
interesses geopolíticos e ideológicos. O regime podia ter pouco interesse imediato na Holanda
(caso mencionado pelo autor), mas o controle e a conquista dos alemães locais eram ideologicamente importantes para ‘recuperar’, para o corpo racial da pátria, alemães que podiam estar se
desviando da mensagem nazista. Além disso, potencialmente, a Holanda poderia se tornar alvo
do imperialismo alemão a qualquer momento e algum tipo de penetração entre os alemães locais
sempre poderia ser útil.
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Perkins (1991) ressalta, com razão, esse aspecto com relação a outro país potencialmente
desinteressante para o imperialismo alemão, a Austrália. Mesmo sem interesses geopolíticos diretos (o que se traduziu, inclusive, em um esforço quase nulo em termos de espionagem), a AO se
instalou no país com o intuito de reforçar a identidade alemã entre os alemães locais e difundir
a mensagem nazista. Ao final da década de 1930, havia cinco seções no país, com menos de 200
adeptos frente a uma população de origem alemã de 100 mil pessoas. A influência nas associações
alemãs, contudo, foi maior, refletindo um esforço geral e amplo que era ideológico, indo além de
objetivos imediatos.
Mas quais seriam os objetivos da AO? Em primeiro lugar, de forma similar ao caso dos fasci
all´estero, os núcleos nazistas no exterior tinham o objetivo de agregar e reunir os oriundos da sua
nacionalidade em terra estrangeira e garantir a difusão da sua ideologia entre eles. Também serviam
como instrumentos para controle dos opositores que teriam se refugiado além-fronteiras e para
propaganda da ideologia partidária entre os conacionais e também entre os estrangeiros. Por fim,
em muitos casos, exerciam funções de espionagem ou coleta de informações e também de subversão da ordem interna de outros países. Além disso, serviam como canais privilegiados para contatos
com os simpatizantes e amigos da sua ideologia no exterior, fossem governos ou movimentos e
grupos fascistas ou próximos ao fascismo.
Objetivos mais imediatos também estavam, obviamente, presentes. Os Orstgruppen de
Atenas e Roma, por exemplo davam apoio à atuação dos Institutos Arqueológicos alemães naquelas
cidades, em sintonia com a política cultural do Terceiro Reich (Manderscheid, 2010, p. 54). A AO
também funcionava como representante de grandes empresas alemãs, como a I.G. Farben, Deutsche Bank e outras. Ela colaborava com essas empresas na divulgação de seus produtos e na coleta
de informações econômicas e políticas que pudessem servir a elas, em uma sinergia relativamente
pouco conhecida (Hausmann, 2009, p. 9). Isso pode ser confirmado, aliás, pelo fato de vários dos líderes da AO na Europa e na América serem, concomitantemente, os representantes do NSDAP para
a área de comércio exterior nesses países (El nazismo..., 1938, p. 30-33). Isso pode significar tanto
uma cobertura legal adequada para a sua presença no exterior como um indício da importância do
comércio nas suas atividades.
Para darem conta dessas múltiplas atividades, as seções da AO se espalharam pelo mundo,
formando uma rede transnacional nazista que se espalhou pelos cinco continentes e por dezenas
de países e territórios.

A EXPANSÃO MUNDIAL DA AO-NSDAP
No tocante ao sucesso da AO, podemos considerar que foi relativamente modesto, especialmente no tocante ao número de filiações. Em setembro de 1932, em uma primeira avaliação,
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Nieland calculou que o partido tinha dez Landesgruppen e 34 Orstgruppen no exterior, com um
total de 2.720 militantes registrados (Koop, 2009, p. 15). Não obstante, entre 1931 e 1933 a desorganização do órgão fez com que os trabalhos no exterior fossem, em boa medida, abandonados,
apenas mantidos pela disposição militante dos líderes locais ( Weizenmann, 2008).
Em 1938, Koop indica como a AO havia conseguido criar 580 Orstgruppen em 83 países e
territórios diferentes, com 51.000 filiados. (Koop, 2009, p. 18). Já Müller (1997, p. 47-48) apresenta
um número diferente de filiados – 29.000 para o ano de 1937 –, a acrescentarmos 66.000 do Deusche Arbeitsfront, 22.540 da NS-Frauenschaft e 9.334 da Hitler-Jugend. Já os números de Hausmann
(2009, p. 9) para 1937 separaram os militantes em seções em terra (um pouco mais de 29.000) dos
marinheiros da Marinha Mercante (22.500) adscritos al Hafendienst. Já em outros documentos da
AO ( Jacobsen, 1968, p. 667), o número de filiados para 1937 seria de 55.000, novamente reunindo
os marinheiros e os filiados nas seções em terra. Os números acabam por confluir em uma base
entre 51.000 e 55.000 militantes, com um número maior, não perfeitamente definido (já que havia
superposição dessas filiações) em outras organizações do partido. Tais números se mantiveram estáveis, pois, segundo o mesmo documento, as filiações atingiram 53.000 pessoas em 1938 e 52.000
em 1939, já descontando as alterações estatísticas pela anexação da Áustria e dos Sudetos.
Em junho de 1937, a própria AO fez uma detalhada estimativa da sua estrutura e do seu
alcance. Por meio desse documento (Statistik, 1937; Jacobsen, 1968, p. 661-666), é possível compreendermos em detalhes a capilaridade da rede montada pelo nazismo no exterior, estendendo-se
por 83 países e territórios, em todos os continentes, assim como as suas falhas e problemas.
A AO dividia o mundo em oito seções, além de uma para os marinheiros: Amt I (Europa Setentrional e Oriental), Amt II (Europa ocidental e norte da África), Amt III (Balcãs, Tchecoslováquia
e Oriente Médio), Amt IV (Itália, Áustria, Hungria e Suíça), Amt V (África), Amt VI (Estados Unidos e
Canadá), Amt VII (América Latina) e Amt VIII (Ásia Oriental, Oceania, Inglaterra e Irlanda).
Por si só, essa divisão é indicativa da maneira de ver o mundo da AO. À parte os critérios
geográficos óbvios (como África, Américas ou Europa Oriental), há uma seção específica para os
países germânicos ou revisionistas ao sul da Alemanha (o Amt IV ). As colônias europeias do norte
da África são vistas como apêndices das suas metrópoles e a antiga noção de Oriente Próximo (dos
Balcãs ao Afeganistão) reaparece. Por fim, a Inglaterra e a Irlanda são colocadas ao lado dos países
da Ásia, provavelmente por causa dos domínios britânicos na região, no Amt VIII.
Segundo a AO, havia exatos 29.099 filiados nas seções exteriores (ou seja, excluindo-se os
marinheiros mercantes) naquele momento (26.145 homens e 2.954 mulheres). A Amt I tinha 2.157
membros, dos quais, 1.379 na Polônia; a Amt II, 3.777, com destaque para os 1.925 da Holanda, e a
Amt III, 2.743, dos quais, 1.006 na Tchecoslováquia, provavelmente nos Sudetos. A Amt IV contava
com 4.325 filiados, dos quais, 1.678 na Áustria, 1.364 na Suíça e 1.076 na Itália, provavelmente no
Tirol do Sul. No Amt V, havia 2.648 filiados, dos quais, 1.127 na antiga África do Sudoeste alemã e
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688 na ex-África Oriental alemã. A Amt VI era a menor, com 657 membros, dos quais, 565 nos Estados Unidos, o que era claramente, como será visto abaixo, uma subnotificação.
Na Amt VII, a maior, havia 7.602 membros, com destaque para o Chile (985 filiados),
Argentina (1.500) e o Brasil, o qual, com 2.903 filiados, tinha a maior quantidade de membros no
mundo. No Amt VIII, por fim, havia 2.363 membros, dos quais, 700 na China, 682 nas Índias Orientais Holandesas e 328 na Inglaterra. A soma era, portanto, de 26.222 pessoas, às quais se somavam
2.827 funcionários da AO, da AA e militantes isolados, o que totalizava os 29.099 mencionados
acima.
Ainda mais importante do que mencionarmos os núcleos e os filiados é evidenciarmos a
proporção de filiados com relação ao número de Reichsdeutsche residentes. O próprio documento
do NSDAP apontava uma população de 515.860 cidadãos alemães residentes nos 83 países ou territórios onde se encontravam núcleos nazistas organizados. Isso significa que a AO tinha conseguido
filiar diretamente, descontando-se os marinheiros e as organizações auxiliares do partido, cerca
de 5% dos cidadãos alemães residentes no exterior, o que pode ser interpretado como sucesso ou
fracasso, conforme a ótica utilizada. Esses 5%, contudo, eram apenas um número geral e destrinchar esse número pode nos permitir entender melhor os limites e as características da reprodução
partidária do NSDAP no exterior.
Na Europa, a média de filiações foi de 4% ( Jacobsen, 1968, p. 661-664). Na Europa Oriental e Setentrional (19.115 alemães), havia 11% de filiados (Parteimitglieder), com um pico de 20%
na Polônia. Na Europa Ocidental, com quase 100.000 cidadãos alemães residentes, a proporção
era de apenas 3,8%, com picos no Marrocos e em Portugal e um grande fracasso na Holanda, onde
apenas 1.925 dos 75.000 alemães residentes (2,5%) pertenciam ao NSDAP. No Amt IV, a situação
era ainda pior, pois, dos 176.000 alemães que viviam ali, apenas 2,5% eram Parteimitglieder. Na
Itália, eram 8% e, na Hungria, 11%. Na Áustria, contudo, o número caía para 3,8% e, na Suíça, onde
estavam presentes 120 mil alemães, apenas 1.364 eram membros do NSDAP, ou 1,1%.
Na Europa balcânica e no Oriente Médio, lar de 43.168 alemães, a situação era um pouco
melhor e havia 16% de Parteimitglieder, com proporções acima dessa média na Grécia, na Bulgária,
na Iugoslávia e em todo o Oriente Médio, mas bem abaixo no Líbano, na Romênia e na Tchecoslováquia. Nesse país, dos 32.000 cidadãos alemães residentes, apenas 1.000 eram filiados, ou 3%. Na
África, com 18.980 alemães, a proporção também era mais alta, quase 14%, mas havia uma diferença
notável entre a antiga África Oriental alemã, com 33% de filiados, e a Namíbia, com apenas 8%.
Entre os 144.775 alemães na América Latina, a média ficou em 5%, mas com variações
significativas. Nas principais colônias, como Brasil e Argentina, havia de 3 e 4% de Parteimitglieder,
sendo a exceção o Chile, com 18,5%. Nos países da América Andina e Central, a adesão foi maior,
podendo atingir entre 30 e 40% dos alemães locais em algumas ilhas do Caribe. Já no Extremo
Oriente, os 2.363 filiados representavam 13% dos 17.020 residentes, mas com maior sucesso no Ja48
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pão, na China e na Indonésia e apenas 4,5% de filiados na Austrália. O maior fracasso de todos, contudo, era o da América do Norte, onde apenas 0,18% dos cidadãos alemães participavam do NSDAP.
No tocante à distribuição dos núcleos, não há nada de surpreendente. Grosso modo,
eles estavam concentrados nas antigas colônias alemãs na África, nas áreas etnicamente alemãs nas
fronteiras da Alemanha e nas zonas de imigração germânica no Cone Sul latino-americano, sendo
a grande exceção a América do Norte. Isso refletia, em primeiro lugar, os padrões da emigração
alemã pelo mundo, o que explica um número razoável de filiados na América do Sul e na África. Em
segundo lugar, a distribuição dos núcleos indica o centro das preocupações geopolíticas alemãs: as
áreas passíveis de serem incorporadas diretamente ao Reich nas proximidades da Alemanha e na
Europa Oriental. Uma análise dos gastos da VDA para 1936, aliás, indica um padrão semelhante,
com maiores investimentos na Europa (como nos Sudetos, no Tirol do Sul e na Polônia) e menor
nas Américas ( Jacobsen, 1968, p.671-675).
Uma análise mais regionalizada das atividades da AO será feita a seguir, mas convém aproveitarmos esses dados numéricos para já avançarmos alguns pontos. Fica evidente que o maior ou
menor interesse de Berlim por dada região não era o único elemento a ser levado em conta para explicar o seu sucesso ou o seu fracasso em filiar os alemães residentes. As chaves para entendermos
isso não estão na geopolítica, mas na composição social de cada coletividade alemã e na relação dos
Estados estrangeiros com o Reich.
O primeiro elemento era a composição social das coletividades. A base social nazista era,
essencialmente, a classe média e o proletariado não organizado. Dessa forma, nos locais onde havia
alemães emigrados pertencentes às classes trabalhadoras (como na Holanda ou no Canadá) ou
pequenos proprietários rurais (como sul do Brasil ou na Patagônia chilena), a penetração nazista
era menor.
Já o número relativamente alto de filiados em alguns locais, como na Espanha, na China,
na atual Indonésia e em alguns países da América Central e Andina, por exemplo, reflete provavelmente a composição social da colônia alemã nesses locais. Eram essencialmente comerciantes
e representantes de firmas alemãs, os quais não apenas se identificavam ideologicamente com o
nazismo como tinham que manter boas relações com o Estado alemão se quisessem manter seus
negócios.
Essas diferenças, aliás, aparecem com clareza no relatório de 1937 que nos guia. Os nazistas dividiram os militantes no exterior segundo a profissão e categorias como comerciantes e
funcionários do comércio, artesãos, técnicos e donos de grandes propriedades agrícolas que formavam a esmagadora maioria dos Parteimitglieber. O interessante é que há quase uma relação direta
entre a proporção dessas categorias e a de filiados, o que indica a relação direta entre classe social
e tendência de filiação.
A idade também é um elemento que comprova isso. Nove por cento dos filiados tinham
até 26 anos e 17%, mais de 50. A maioria estava dentro dessa faixa e mais da metade deles havia
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nascido entre 1899 e 1904, ou seja, tinham entre 27 e 38 anos. Eram militantes nem tão jovens nem
tão idosos que pudessem prescindir de suas atividades profissionais e, pelo seu tipo de atividades,
de um contato mais direto com a Alemanha.
A posição dos governos locais também era algo fundamental. Em locais onde havia uma
oposição oficial às atividades nazistas (como nos Estados Unidos ou na América Latina após 1938),
seu desenvolvimento era inevitavelmente menor. Também na Holanda, na Suíça e na Áustria antes
do Anschluss os governos locais não hesitavam em restringir as atividades do NSDAP, o que explica
o baixo número de adesões. No caso desses países, além disso, não deve ser descartado o fato de
que ao menos alguns dos alemães residentes eram refugiados antinazistas da Alemanha, os quais,
obviamente, não desejariam se filiar à AO.
Fatores subjetivos também estavam presentes. Nas antigas colônias africanas ou na Nova
Guiné, agora de posse dos britânicos, uma união mais intensa dos alemães residentes e a busca de
apoio da Alemanha eram opções lógicas para se manter a vida e a prosperidade em um ambiente
hostil. As pequenas, em termos numéricos, colônias também eram muito mais suscetíveis a se agruparem ao redor da AO e do NSDAP e o mesmo acontecia nas capitais, onde o poder de pressão e
convencimento (cultural, simbólico e prático) das embaixadas alemãs estava muito mais presente.
Nas coletividades maiores, a questão era outra. Em coletividades antigas e numericamente
expressivas, havia espaço para maior diversidade de opiniões (até mesmo antifascistas) e, especialmente, uma vida comunitária e associativa desenvolvida e com lideranças étnicas no comando, as
quais não queriam ceder o predomínio aos recém-chegados.
Efetivamente, a chegada da AO e de outros órgãos nazistas nas coletividades alemãs espalhadas pelo mundo deu início a uma luta que englobava vários aspectos: antigas lideranças vs.
recém-chegados; velha vs. nova geração; uma elite mais cultivada vs. arrivistas do partido etc. Também foi um fator novo a profunda truculência dos agentes nazistas no seu esforço para usurpar o
lugar de poder das antigas lideranças. Se é verdade que a maior capacidade de filiação do NSDAP no
Chile se deveu simplesmente à menor agressividade e truculência dos nazistas locais (Nocera, 2006,
p. 45), esse é um elemento a ser realmente levado em conta na análise da reprodução partidária
nazista no exterior.
Uma preocupação muito evidente no relatório de 1937, aliás, era estabelecer quantos
eram os que haviam aderido ao NSDAP antes da tomada do poder em 1933. O objetivo óbvio era
o de deixar claro quem poderia ser considerado Alter Kämpfer e obter os privilégios simbólicos e
materiais dessa categoria. Apenas 3.102 estavam nessa posição e os filiados antes de 1930 ao NSDAP
eram poucas centenas, o que indica o caráter em boa medida oportunista e de busca de vantagens
na filiação dos alemães do exterior à AO. Se ela tendia a privilegiar esses poucos Alter Kämpfer para
as posições de poder, os riscos de confronto com as velhas elites eram realmente óbvios.
Voltaremos ao estudo regionalizado das seções da AO logo a seguir. Por agora, é importante termos mais clareza sobre como funcionava a sua estrutura. A sua administração central contava
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com 25 funcionários em 1933, número esse que se expandiu para 140 em 1934, 170 em 1935 e
800 (incluindo pessoal técnico e indireto) em 1938 ( Jacobsen, 1968, p. 137; Müller, 1997, p. 34).
O seu orçamento era, claramente, insuficiente para os seus imensos compromissos, até porque
tinha que disputar fundos com outras organizações que lidavam com o problema dos alemães no
exterior. Em 1938, Bohle contava com apenas 750 mil marcos como orçamento próprio, enquanto
apenas a VDA, por exemplo, solicitava 1,5 milhão de marcos para apoio às escolas no exterior dois
anos antes. A AO acabava tendo que recorrer às contribuições dos filiados, dois terços das quais
eram transferidas para a sede central ( Jacobsen, 1968, p. 137-138; p. 671-675). Um claro limitador
para a ação efetiva da AO, a qual era, contudo, uma organização importante dentro do NSDAP e,
posteriormente, do AA.
Grosso modo, a hierarquia da AO era a mesma do NSDAP na Alemanha, com Bohle na
chefia do Gau e, abaixo dele, os chefes nacionais (Landesgruppenleiter), aos que se seguiam os
chefes regionais (Kreisleiter) e os chefes locais (Ortsgruppenleiter). Mais abaixo, encontravam-se
grupúsculos menores, os pontos de apoio, os blocos e as células ( Jacobsen, 1968). A maior diferença estava nas divisões (Gliederungen) e nas associações filiadas (Angeschlossene Verbände) do
partido, cuja filiação na AO não era exatamente igual, ainda que muito parecida, com a seguida na
Alemanha.
Müller (1997, p. 34) também indica um fato interessante, ou seja, que sua sede recebia
cerca de 400 documentos, vindos de todo o mundo, por dia. Barnes (2005, p. 23-24) também
indica como a AO recebia, de forma hierárquica, os relatórios e informes das seções exteriores –
incluindo os obrigatórios Stimmungsbericht, sobre as nações onde elas estavam e sua atitude para
com a Alemanha – e os encaminhava para os ministérios e agências adequados. Isso indica a sua
importância – apesar das falhas administrativas e de organização – como centro e foco de uma
rede transnacional do nacional-socialismo. Como recordado por Smith Jr. (1966, p. 90), já há mais
de 50 anos, a destruição ou perda da maior parte dos arquivos da AO depois da guerra é algo a se
lamentar eternamente pelos historiadores.
Falta ainda na historiografia, a propósito, um estudo dos jornais e revistas patrocinados
pela AO. Em 1937, havia 36 deles, em várias categorias, dos quais, 11 na América Latina (Buenos
Aires, São Paulo, Porto Alegre, Santiago, Assunção, Montevidéu, São José da Costa Rica, cidade do
México, cidade da Guatemala, Barranquilla, Lima), 16 na Europa (Roma, Bruxelas, Helsinki, Paris,
Atenas, Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Viena, Lisboa, Bucareste, Estocolmo, Istanbul,
Budapeste e Lucerna), três em domínios britânicos ( Winnipeg, Sydney e Pretória) e seis na Ásia e
na África (Batávia, Shangai, Kitale [Quênia], Luanda, Bombay e Tientsin). A Deutsche Arbeitsfront
publicava outros dois, em Nova York e Buenos Aires ( Jacobsen, 1968, p. 655-656).
A historiografia estudou ao menos alguns desses periódicos publicados pela AO, além, é
claro, de utilizá-los como fonte para inúmeros trabalhos. Mesmo assim, seria interessante estudá-los
51

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

de forma integrada, como partes de uma rede de circulação de notícias e instrumento de criação de
uma identidade nazista supranacional. A AO, na verdade, tinha três diários – Mitteilungsblatt der
Leitung der Auslandsorganisation der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitpartei, Vertraulichen NS-Auslandsbriefe e Ausladsdeutsche Beobachter – os quais eram produzidos e enviados
para todo o mundo, por meio dos vários núcleos e também dos marinheiros. Essas publicações não
tiveram a consistência e a regularidade da Il Legionario italiana, mas, mesmo assim, mereceriam
uma investigação mais aprofundada.
De qualquer modo, o final dos anos 1930 foi o auge da AO, pois, durante a guerra, a sua
importância diminuiu, já que as suas atividades se tornavam impossíveis em países em guerra com
a Alemanha e/ou que impunham restrições a elas. Ao mesmo tempo, à medida em que vastos territórios eram anexados ao Reich, os alemães ali residentes não eram mais considerados ‘do exterior’,
saindo, pois, da esfera de atividades da AO e mesmo da AA. Na verdade, como demonstram vários
estudos, a maior competição pelo controle das atribuições da AA durante a guerra, nos mais diferentes contextos, veio da SS e, especialmente da Amt VI do SD (McGaha, 2009).
Vale recordarmos que, durante a guerra, o NSDAP criou, segundo um relatório do Exército
dos Estados Unidos de 1943 (USA, 1943) e umas poucas menções na historiografia (Orlow, 2007),
uma estrutura partidária própria para ação nos territórios ocupados: a Arbeitsbereich. Essa organização estaria sob comando direto da chancelaria do Partido e sua função seria levar o seu poder
e influência para os territórios sob ocupação civil alemã, especialmente na Polônia e outros territórios no Leste. Sua atuação não incluiria aqueles sob administração militar, nos quais a jurisdição
continuaria com a AO, e nem os países semiautônomos ou aliados, onde a relação com os alemães
residentes e étnicos seria administrada por acordos com os governos locais.
Ela também atuou na Holanda, substituindo a AO, a partir de 1940, como instrumento
central do partido para a ação ideológica, mas, ao contrário do que acontecia no leste europeu, em
coordenação com os fascistas locais (Orlow, 2007, p. 416). Estando a Holanda sob administração
civil e sendo ela um país chave para a expansão nazista (sendo o país mais ‘germanizável’ do mundo, provavelmente), a opção por uma nova e mais ampla estrutura do partido poderia fazer sentido,
mas é indicativa também da possível desconfiança do partido sobre a capacidade da AO de fazer
o trabalho que dela se requereria. Na Noruega, aliás, segundo esse mesmo relatório do Exército
americano, apesar de a AO estar atuante, boa parte das suas funções, incluindo os contatos com os
fascistas noruegueses, teriam sido absorvidas por outras estruturas do NSDAP, como justamente a
Arbeitsbereich, deixando a AO em segundo plano.
A grande vantagem da Arbeitsbereich é que ela permitiria uma união mais perfeita entre
os órgãos do Estado e do NSDAP do que a proporcionada pela presença da AO na Wilhelmstrasse.
Seria esse, talvez o futuro da reprodução partidária do NSDAP no exterior, completando o processo
desejado de fusão completa entre partido e Estado? É uma hipótese plausível e plenamente coeren52
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te com o papel crescente da estrutura partidária dentro do regime durante a guerra, mas impossível
de ser testada plenamente em razão da derrota nazista na guerra.
Em cada contexto em que atuou, de qualquer forma, a estrutura de reprodução partidária
nazista seguiu perspectivas e interesses diversos. Como já indicado anteriormente, havia traços comuns em todas as atividades nazistas no exterior: a espionagem, o cultivo de relações com os partidos e movimentos afins, a coleta de informações comerciais ou sobre os inimigos, a propaganda e a
subversão da ordem política local. Do mesmo modo, era fundamental a conquista das coletividades
de alemães e dos descendentes de alemães locais, o que servia de justificativa para as ações da AO e
era um instrumento fundamental para a realização dos outros objetivos. Por fim, em cada contexto
nacional, a disputa entre os diplomatas, a AO e outros órgãos do Estado alemão e do Partido Nazista
adquiria um caráter específico.
Em outras palavras, não obstante alguns parâmetros gerais, o modus operandi de disseminação do nazismo e da tentativa de construção da Volksgemeinschaft no exterior variou conforme
as especificidades de cada país e os interesses de Berlim. Isso indica, aliás, o caráter, na maior parte
dos casos, instrumental com que o nazismo tratou dos seus ‘irmãos de sangue’ no exterior.
O que fica evidente, portanto, é que a ação da AO tinha características diferentes conforme
os interesses mais ou menos diretos e imediatos do imperialismo nazista em cada país, da presença
de uma maior ou menor comunidade de origem alemã e de partidos e grupos ideologicamente
afins que poderiam ser mobilizados. Isso se refletia tanto na estruturação interna de cada sede da
AO (que podia se focar na espionagem ou na coleta de informações econômicas, por exemplo),
como na maneira com que cada uma lidava com o problema dos alemães no exterior. Logo a seguir,
alguns casos específicos serão abordados, recuperando e ampliando pontos já abordados acima, os
quais deixarão evidente como a AO seguia diretrizes gerais, mas também se adaptava conforme a
situação em cada local e época.

EUROPA
No caso dos países que eram alvo privilegiado e direto dos interesses imperialistas alemães, o papel dos Reichsdeutsche e Volksdeutsche era muito mais instrumental e direto, pois eles
eram pensados e imaginados como instrumentos para apoiar a conquista militar a ser completada
pela chegada das tropas alemãs. É evidente que nem todo cidadão alemão residente no exterior,
filiado ou não à AO, estava disposto a atuar em atividades de espionagem ou quinta-colunismo. Do
mesmo modo, nem todos os alemães e descendentes residentes na Romênia ou na Polônia estavam
prontos a agir contra seus países de nascimento em favor do Reich.
No caso da Polônia, por exemplo, sabemos como a minoria alemã estava dividida em
vários grupos, nem todos dispostos a apoiar a conquista alemã (Chu, 2012). É um fato, contudo,
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que grupos como a Volksdeutscher Selbschutz, de alemães étnicos, deram apoio às ações da SS na
Polônia desde o primeiro dia da invasão (Hale, 2012, p. 48). A mesma divisão estava presente na
Romênia e nos Sudetos, na Tchecoslováquia, onde sabemos, contudo, que o partido guiado por
Konrad Henlein recebeu ajuda financeira alemã, inclusive por meio das organizações culturais e da
VDA (Smelser, 1975). Do mesmo modo, na Romênia, a comunidade alemã só se inclinou realmente
para o Reich depois da ocupação alemã, ainda que, já nos anos 1930, grupos como o Volkspartei
recebessem financiamento justamente da AO (Milata, 2009, p. 34).
Já na antiga Iugoslávia, a adesão dos denominados ‘suábios do Danúbio’, submetidos à
intensa propaganda e proselitismo por parte do nacional-socialismo, parece ter sido mais densa,
tanto que uma divisão inteira da SS foi formada ali. Mesmo assim o fato de a divisão precisar ter o
seu efetivo completado com o recrutamento, já que os voluntários eram insuficientes, indica que a
adesão não foi absoluta e nem simples imposição de cima para baixo, com contínuas negociações e
avaliações de vantagens e desvantagens (Mezger, 2020). Mais ou menos a mesma situação se repetiu
na Hungria.
Em resumo, apesar de os alemães étnicos, até por sua condição de minoria, terem recebido bem a mensagem nazista, talvez mais do que os próprios alemães, e de muitos terem colaborado na ocupação nazista na Europa Oriental e nos Balcãs (Hale, 2012, p. 71-73), isso não era uma
regra absoluta. Nem todos os alemães étnicos, mesmo na Europa, eram automaticamente adeptos
do Terceiro Reich e, disputados por vários projetos nacionalistas, suas identidades podiam oscilar
conforme as contingências de cada comunidade. Mesmo durante a guerra, aliás, a adesão à nova
ordem era uma opção ou contingência que ia além de uma mera questão de identidade (Núñez
Seixas, 2016). Era o que se esperava, contudo, no imaginário nazista e muitos descendentes de
alemães optaram – seja por interesse, seja por cooptação – pelo colaboracionismo, especialmente
depois da ocupação alemã.
A conquista da Europa Oriental, com efeito, alterou substancialmente a relação das minorias alemãs com seus Estados Nacionais e com a própria Alemanha: muitos Volksdeutsche cerraram
fileiras, voluntariamente ou não, no Exército alemão ou nas Waffen SS e muitos deles colaboraram,
em algum nível, com o expansionismo alemão. Mesmo antes da guerra, contudo, há registros de
colaboração dos alemães do exterior, filiados ou não à AO, nos preparativos de guerra alemães.
O Landesgruppe Italien, por exemplo, foi fundado em território italiano em 1931 e teve
papel instrumental nas relações entre o NSDAP e o Partido Fascista italiano, passando por cima,
inclusive, do Ministero degli Affari Esteri e do Auswärtiges Amt. A revista do grupo, Italien Beobachter, publicada entre 1937 e 1944, aliás, foi instrumental nas relações entre o Dopolavoro italiano e a KdF alemã, publicando continuamente matérias sobre os turistas alemães na Itália (Liebscher; Mulé, 2005, p. 130). Quando da ocupação alemã, membros do grupo, especialmente no Tirol
do Sul, apoiaram e sustentaram a presença das tropas alemãs na Itália (Michaelis, 1973).
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No tocante à espionagem, Wilhelm Bohle, durante o processo de Nuremberg, negou que a
AO fosse dedicada a isso e, mesmo durante o Terceiro Reich, Rudolph Hess e outros chefes nazistas
recusavam essa acusação (Barnes, 2005, p. 227-230, 247-248). A AO, com certeza, não tinha seu foco
central na espionagem e outras agências alemãs atuavam nesse sentido. No entanto, a historiografia
indica como houve conexões e que membros da AO e das outras agências alemãs relacionadas aos
alemães do exterior apoiaram a ocupação alemã na Noruega, na Dinamarca, na Holanda e na França
e forneceram serviços de inteligência e espionagem em outros países europeus.
Evidentemente, o nível de compromisso das comunidades alemãs e das agências que lidavam com elas com o imperialismo nazista foi muito diferente de país para país, mas podemos
afirmar que o contexto europeu – com a presença do poder alemão nas vizinhanças e uma maior
demanda por coleta de inteligência e espionagem – era diferente do resto do mundo (Moore, 1987;
Lenzing, 1973; Götz, 2005, entre outros).
Mesmo dentro do quadro geral europeu, contudo, alguns contextos nacionais eram bastante particulares, como o Reino Unido, país central para a diplomacia alemã e onde, até por isso,
a ação da AO se manteve discreta (Barnes, 2005) ou a Irlanda, onde os alemães eram poucos, mas
cujos vínculos com os nacionalistas irlandeses podiam ser explorados também com o uso da máquina da AO. Isso tanto é verdade que o Ortsgruppenleiter local, Dr. Adolf Mahr, era o diretor do
Museu Nacional da Irlanda e, durante a guerra, se tornou o chefe da propaganda alemã direcionada
à Irlanda (Mullins, 2008). Na Suíça, com a sua ampla comunidade alemã e de fala alemã, a ação
nazista também foi expressiva e marcada por atos de violência, como o assassinato do líder do
NSDAP local, Wilhelm Gustloff, por um estudante judeu em 1936 (Fuhrer, 2012; Lachmann, 1962).
A morte de Gustloff, a propósito, foi comemorada nas seções da AO, até como forma de
criar um vínculo transnacional simbólico entre elas. É relevante observarmos, contudo, que, no
boletim informativo da AO dedicado a essas celebrações, as únicas que foram mencionadas em
detalhe, inclusive com fotografias, foram as de Buenos Aires e de Curitiba, onde a nova sede do
Orstgruppe Curitiba recebeu a denominação Gustloff-Haus11.
Outro caso que merece ser destacado é o da Espanha. Conforme indicado por documentos da época (The Nazi..., 1937; El Nazismo..., 1938) e pela historiografia posterior (Besas, 2019,
p. 54-55), o modelo de instalação do nazismo na Península Ibérica seguiu o roteiro comum a
quase todo o mundo: as primeiras seções e grupos surgiram por iniciativa individual – no caso, de
Friedhelm Burbach, comerciante em Lisboa – no início dos anos 1930, para depois serem incorporadas pela AO. A rede logo se espalhou e seções foram instaladas em Barcelona, Sevilha, Madri e
outros locais da península, além de outras nas ilhas e na África do norte espanhol. Após uma série
11 “Die Gruppen der AO trauern um Wilhelm Gustloff ”. Mitteilungsblatt der Leitung der Auslandsorganisation der Nationalsozialistischen
Deutschen Arbeitpartei, Número especial, Março 1936, p. 19-20. Esse boletim era essencialmente uma compilação de notas e
decretos da AO, sem grandes menções às seções externas e suas atividades. No entanto, quando essas surgem, eram essencialmente
as seções latino-americanas (especialmente do Brasil, Argentina e Chile) as mencionadas, o que mereceria investigação.
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de disputas internas por ambições pessoais e intrigas, elas tiveram que ser reorganizadas e foram
colocadas, a partir de 1936, sob o comando de um homem escolhido diretamente por Berlim, no
caso, Hans Hellerman.
Esses grupos nazistas já estavam em contato com setores da direita espanhola desde a
primeira metade dos anos 1930, especialmente com os falangistas. Eles apoiaram as ações rebeldes
e, a partir de 1936, tiveram papel fundamental na formatação de laços entre os nazistas e os rebelados, ajudando a preparar a intervenção de Hitler em favor de Franco. A própria decisão de Hitler de
intervir no conflito só aconteceu após ele receber uma carta de Franco das mãos do líder do NSDAP
em Tetuán, Adolf Langenheim. Para o encontro, foi crucial a mediação de Wilhelm Bohle, o qual
agiu com apoio do partido e à revelia do AA (Besas, 2019, p. 284-293).
Após a vitória franquista, em 1939, Hans Hellerman continuou a cumprir funções importantes na península, a mando de Heinrich Himmler, como o estudo e a coleta de informações
econômicas sobre a Península Ibérica, a criação de uma rede de contrabando de armas e matérias
primas essenciais à margem dos canais oficiais e o estabelecimento de uma rede de empresas para
se canalizar importações para a Alemanha como se fossem espanholas, fugindo do bloqueio aliado
(Martín de Pozuelo, 2007, p. 33-34).
No caso espanhol, a mobilização da coletividade alemã e sua conversão ao nazismo foram
objetivos evidentes, mas a subversão da ordem constituída e, depois, já durante a Segunda Guerra
Mundial, as tarefas de sabotagem (especialmente da navegação aliada em Gibraltar) e espionagem
foram ainda mais importantes. A Espanha, afinal, era um ponto crucial para a espionagem alemã
na Europa e também serviu de hub para a coordenação da espionagem alemã na América do Sul,
como a rede coordenada pelos agentes da SD, Carl Gustav Arnold e Johannes Siegfried Becker, e
que era baseada no trabalho de marinheiros espanhóis membros da Falange Española que traziam
os informes de Buenos Aires (Martín de Pozuelo, 2007, p. 118-121; Besas, 2019, p. 237-238). A AO,
contudo, não era a principal agência de espionagem em ação na Espanha, sendo, no máximo, uma
prestadora de serviços e provedora de apoio para a Abwehr e a SS.
Cabe recordarmos, nesse ponto, o caso de Wilhelm Faupel, o qual é um bom exemplo das
conexões entre as redes americanas e europeias do fascismo e também entre as dimensões militares
e políticas dos que nela participavam. Nascido em 1873 e incorporado ao Exército alemão em 1891,
participou das guerras coloniais na China e na Namíbia. Combatente na Primeira Guerra Mundial,
teve papel importante na repressão à esquerda em toda a Alemanha depois de 1918. Em 1921, foi
para a Argentina, onde foi conselheiro militar e conselheiro do general Uriburu – o militar de direita que deu um golpe de Estado em 1930 – de 1921 a 1926, para depois ser conselheiro do Exército
peruano. Ele foi nomeado representante de Hitler frente a Franco em fins de 1936 e, a partir de
então, teve papel crucial, até 1945, nas relações entre o NSDAP e a Falange Española (Besas, 2019,
p. 72-78; Núñez Seixas, 2016).
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Portugal também foi um país chave, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial,
pelo seu papel no fornecimento de matérias primas para o esforço de guerra alemão e como hub
para atividades de subversão e espionagem na Europa e nas Américas. O foco nazista, até pela sensibilidade do governo português, foi nas atividades culturais, mas o Partido Nazista em si também
reforçou sua ação no país, o que, mais uma vez, causou atritos entre os diplomatas e os representantes da AO em Lisboa (Ninhos, 2017).

ÁFRICA E ÁSIA
Os alemães no exterior e as seções da AO e de outras organizações nazistas podiam ter
alguma importância para Berlim em regiões distantes da Europa, mas ela diminuía quanto mais
longe da Alemanha. Em lugares como a Austrália, a Nova Guiné ou a China (Perkins, 1991, 2001;
Cresciani, 2007; McKale, 1977), a difusão da ideologia nazista entre os alemães ali residentes foi
ampla, incluindo fortes disputas com as lideranças tradicionais (incluindo os diplomatas alemães
não nazistas) para o controle das coletividades. O foco das atividades, contudo, não respondia a
demandas geopolíticas imediatas, restringindo-se, em geral, à promoção do comércio.
No caso do Japão, contudo, é válido verificarmos como foi o partido (por meio do
Außenpolitische Amt der NSDAP e a AO) que estimulou o processo de aproximação entre Berlim
e Tóquio, já que o AA e os militares sempre haviam tido contatos mais sólidos com a China. A AO
pressionou para uma aliança entre os dois povos e os dois regimes, ainda que seu racismo tenha
dificultado a sua relação com os japoneses. As seções da AO na China e no Japão chegaram a entrar
em conflito aberto a respeito do posicionamento alemão na Ásia Oriental e os japoneses entraram
em contato várias vezes com a AO para resolverem problemas no seu relacionamento com o regime
nazista. No caso japonês, fica claro que a AO teve papel importante na formatação da política externa alemã para a região, normalmente com uma visão diferente do AA (McKale, 1977, p. 296-301).
Já nos lugares onde a Alemanha tinha interesses geopolíticos especiais, como os casos da
África do Sul e da Namíbia, antiga colônia alemã, a AO não apenas atuou para o controle das comunidades alemãs como tentou abrir um canal de comunicação com grupos nacionalistas locais, no
caso, os africâneres, ainda que não sem conflitos e tensões (Hagemann, 1989). O fato de o pai de
Ernst Bohle ter nascido na África do Sul e de o próprio ter passado a infância lá fez desse país, aliás,
um foco especial de atenção (Kienzle, 1974).
Um caso ainda mais especial foi o da Palestina, onde o Landesgruppe do NSDAP teve um
sucesso relativo entre os poucos alemães residentes. Em caso de vitória alemã na guerra, contudo,
essa seção da AO teria tido, provavelmente, papel particularmente ativo dada a população judaica
ali residente e as relações alemãs com o Mufti de Jerusalém (Balke, 2001; Wawrzyn, 2013).
57

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

AMÉRICA DO NORTE
No continente americano – onde o poderio militar germânico era contido pela Royal
Navy e pela US Navy e a Alemanha tinha interesses menores – a intenção geral era ‘recuperar’ os
alemães de sangue para Reich e, ainda mais importante, utilizá-los como ferramentas de defesa
dos objetivos, comerciais e políticos, da Alemanha para a região. Esses objetivos gerais, contudo,
conviviam com a imensa falta de diretrizes claras a respeito de estratégias e objetivos. Na América
do Norte, isso foi particularmente evidente.
Com efeito, a América anglo-saxônica, seria, provavelmente, um dos locais com mais potencial para a atuação do Partido Nazista. Milhões de alemães haviam emigrado para os Estados
Unidos entre 1871 e 1929 e, em 1930, havia cerca de 400.000 cidadãos alemães, já descontados os
naturalizados, no país; número reduzido para uns 300.000 em 1940. Havia, além disso, 5,5 milhões
de filhos de alemães e dezenas de milhões de germânicos de terceira ou quarta gerações. Uma comunidade substancial, a qual deveria, em princípio, ser reconectada com a pátria.
Fazendo um resumo factual básico, o nazismo chegou aos Estados Unidos por meio de
Kurt Georg Wilhelm Ludecke, um tenente de Hitler que fugiu da Alemanha em janeiro de 1924,
após o fracassado golpe de Munique. Já nos anos 1930, sob a liderança de Fritz Grisb, um grupo
denominado Teutonia foi criado em Chicago e recebeu a sanção do partido, expandindo suas instalações para Nova York, Detroit, Milwaukee, Boston, Filadélfia, Chicago e outras cidades, onde foram
fundados Ortsgruppen.
O aumento do sentimento antialemão na opinião pública americana após a nomeação de
Hitler como chanceler, em março de 1933, aconselhou a dissolução de todas as associações partidárias nazistas na América do Norte e a criação de um novo grupo germano-americano: Friends
of New Germany/Bund der Freunde des Neuen Deutschlands, liderado por Heinz Spanknoebel,
ex-líder do partido em Detroit.
Spanknoebel perdeu o cargo em 23 de setembro de 1933 e foi perseguido pelo Departamento de Justiça americano, como agente não registrado de um governo estrangeiro (Frye, 1967,
p. 33-39). Isso foi apenas o início dos problemas. Em 3 de janeiro de 1934, o congressista judeu
Samuel Dickstein apresentou uma resolução para investigar as atividades de propaganda nazista
nos EUA. Um comitê de investigação foi criado e apresentou o seu relatório em 15 de fevereiro de
1935. Os navios alemães começaram a ser cuidadosamente revistados em busca de propaganda
antissemita. A comunidade judaica também começou a organizar boicotes contra produtos e atividades alemães.
Já reagindo a isso, em 1º de fevereiro de 1934, o gauleiter Bohle proibiu os membros da
AO de ingressarem no Bund der Freunde des Neuen Deutschlands ou em organizações semelhantes, que seriam “puramente americanas”. Em 26 de março, Bohle ordenou que o recrutamento de
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adeptos por meio dessa organização fosse interrompido. Em 1936, por fim, o German-American
Bund foi criado, substituindo a organização anterior, sob a liderança de Fritz Kuhn. Em teoria,
apenas cidadãos americanos poderiam participar, mas, mesmo assim, a pressão de Washington
continuou.
Em 2 de outubro de 1937, o encarregado americano de negócios em Berlim, Prentiss
Gilbert, apresentou uma queixa formal ao Ministério das Relações Exteriores alemão sobre as atividades subversivas do partido nos Estados Unidos, sugerindo relações entre os nazistas e o Bund. O
secretário de Estado, Ernst von Weizsäcker, insistiu que o Bund era simplesmente uma organização
americana (Frye, 1967, p. 84-85). Em janeiro de 1939, a Câmara dos Deputados lançou uma nova
investigação. Duas semanas depois, em 20 de fevereiro, o Bund celebrou sua maior concentração:
20.000 pessoas no Madison Square Garden em comemoração ao aniversário de Washington, em
uma versão em miniatura dos comícios de Nuremberg. Em 26 de maio, o Bundesleiter Fritz Kuhn
foi preso por fraude no uso de fundos obtidos com essa celebração e condenado à prisão em
dezembro. O Bund foi formalmente dissolvido em 1941, sem nunca ter conseguido mais do que
alguns milhares de adeptos.
A ação nazista, portanto, foi menos evidente e intensa do que se poderia esperar. Em
primeiro lugar, isso se deu pela importância dos Estados Unidos na geopolítica alemã. Se um dos
objetivos da AO – especialmente, mas não só, após a sua absorção pela Wilhelmstrasse – era o de
evitar problemas com os Estados estrangeiros, manter uma boa relação com Washington era uma
necessidade ainda mais premente. Os EUA, além disso, já haviam manifestado, desde o final dos
anos 1920, uma grande sensibilidade frente à atividade de partidos políticos estrangeiros em seu
território. Já em 1929, a pressão do governo federal americano fez Mussolini decidir pela dissolução formal dos fasci all’estero instalados nos Estados Unidos e o governo americano manteve uma
permanente campanha contra as atividades nazistas, como visto acima, desde o início.
É relevante anotarmos, além disso, que o profundo racismo que existia nos Estados Unidos naquele momento não parece ter sido um facilitador nas relações entre o Bund e grupos
fascistas ou de extrema-direita americana, como a Klu-Klux-Klan, nem mesmo nos Estados do Sul.
Isso apenas indica como as proximidades ideológicas nem sempre bastavam para uma política
comum, e isso não apenas nos Estados Unidos. No sul do país, além disso, novamente refletindo
as especificidades americanas, o Deutsches Ausland-Institut era a instituição mais ativa entre os
teuto-americanos locais, mas mesmo eles não se mostraram dispostos a apoiar o nazismo (Grill;
Jenkins, 1992). O DAI, aliás, foi importante nas ações nazistas nos Estados Unidos como um todo
(Smith Jr., 1965), o que foi, provavelmente, uma forma de compensação pela impossibilidade de a
AO se reproduzir abertamente no país.
Nos Estados Unidos, além disso, o nazismo cooptou diretamente até mesmo associações
culturais originárias criadas na época de Weimar e voltadas para o fomento das relações teuto-ale59
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mãs, como a Carl Schutz Vereinigung (Brantz, 1989). Nada específico dos EUA, pois essa cooptação
foi normal nas mais diferentes realidades. No contexto americano, contudo, isso parece ter sido
ainda mais comum e perseguido com ainda mais intensidade, novamente, para compensar a ausência da AO no país.
Outro exemplo é que, como mencionado anteriormente, (Lumans, 1993, p. 37, 129; Wilbers, 2016), o órgão partidário encarregado de lidar com os Volksdeutsche dos Estados Unidos
era a VDA e, a partir de 1937, o Volksdeutsche Mittelstelle, enquanto o AO se encarregaria dos
Reichsdeutsche ali residentes. Essa fronteira não foi respeitada pelas duas agências, mas parece que
a Volksdeutsche Mittelstelle teve uma atuação muito maior nos Estados Unidos do que em outros
países do continente. Eram eles, por exemplo, os interlocutores principais do German American
Bund/Bund Amerikadeutscher Volksbund.
Portanto, naquele país, o NSDAP possuía um Landesgruppe não oficial, informal, sendo o
número de filiados muito baixo ou duvidoso. A atuação do Partido Nazista, na verdade, ficou mais
a cargo de partidários entusiastas isolados, que, inclusive, causaram problemas para a AO e para o
Ministério das Relações Exteriores do Reich. O estudo de Jacobsen e Smith Jr (2007) é categórico
ao afirmar que a região com significativa população germânica que reagiu mais negativamente ao
nacional-socialismo foi a América do Norte.
Embora alguns documentos da AO apresentem o termo Landresgruppe para se referirem à
situação dos partidários nos EUA, parece pouco provável que os 569 filiados registrados para 1937
tenham chegado a se agrupar em uma instituição formal. Em geral, embora alguns ‘homens de
confiança’ do partido estivessem observando atentamente os acontecimentos relacionados às comunidades germânicas e aos partidários, a maioria das filiações ocorreu diretamente na Alemanha
( Jacobsen, Smith Jr, 2007).
Para fins de computo das adesões, tais considerações devem ser vistas com cautela, já que
as organizações paralelas, como o Bund, substituíram as secções do Partido Nazista como instrumentos para a participação política dos americanos alemães atraídos para a ideologia nazista. No
entanto, podemos imaginar que, dado o contexto político norte-americano da época de Roosevelt,
as organizações e a propaganda nazista devem ter tido muito mais dificuldades para se espalharem.
A presença antiga dos alemães na sociedade americana e sua assimilação, em todos os sentidos,
também devem ter afetado a situação de forma negativa para os planejadores nazistas.
Cumpre aqui registrarmos a problematização feita por Christian Wilbers (2016) sobre a
relação entre os germano-americanos com o nazismo. Para ele, essa relação acabou por extrapolar as questões tradicionais de manutenção de língua e cultura ou mesmo de filiação partidária
para se transmutar em um tipo particular de etnicidade branca, o que indicaria que o impacto do
nazismo (e a permanência da germanidade) entre aquelas pessoas foi maior do que se imaginaria
normalmente. Mesmo supondo que ele tenha razão, ainda que parcialmente, isso não altera nossas
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conclusões no tocante ao problema da reprodução partidária: os Estados Unidos são realmente um
país onde a capacidade de atuação do NSDAP foi menor do que em outros países, pelas razões já
apresentadas.
No Canadá, a pequena expressão da AO não foi diferente. Havia uma presença substancial
de pessoas de origem alemã, totalizando cerca de meio milhão de pessoas, e de alguns núcleos e
povoamento mais isolados, geográfica e culturalmente, nas pradarias. Uma parte substancial dessas
pessoas, contudo, era culturalmente alemã, mas oriunda da Europa Oriental ou de outros pontos
fora da Alemanha. Elas também haviam emigrado em ondas, algumas das quais já antigas, o que reduzia o número de potenciais candidatos com cidadania alemã. Dados esses elementos, compreendemos por que, segundo Martin Robin (1991, p. 238), a AO contava com apenas cinco Orstgruppen
(Montreal, Toronto, Kitchener, Winnipeg e Edmonton) no Canadá, com 20 a 25 membros cada um.
Wagner (1981, p. 68) calculava em 88 o número de membros da AO no Canadá em 1937, o que era
obviamente um fracasso.
Também no Canadá, além disso, a tradicional rivalidade entre os dirigentes da AO e os
diplomatas se repetiu, tendo o cônsul-geral, Ludwig Kempff – um conservador simpático ao nazismo, mas um servidor do Estado acima de tudo –, lutado para manter suas prerrogativas frente
aos representantes do Partido Nazista e para evitar o radicalismo excessivo que afastaria os alemães
locais da influência diplomática e irritaria os canadenses ( Wagner, 1981, p. 35-37).
Nesse cenário, denúncias de espionagem ou quinta-colunismo foram, normalmente, mais
teóricas do que reais. Vejamos, por exemplo, a pequena Saaskatoon, na província de Saskatchewan,
no Canadá. A província, com 1 milhão de habitantes, tinha uma substancial minoria de origem alemã, compreendendo 16,5% da população. Em Saaskatoon, os alemães eram apenas 2.100, dos 43
mil habitantes, e o Deutscher Bund Canada tinha apenas 41 membros registrados. Mesmo assim,
houve um imenso clamor contra a ‘quinta-coluna’ alemã que, hoje, sabemos ser totalmente irreal.
Na verdade, essas ações antigermânicas já tinham acontecido no primeiro conflito mundial, mas
a presença de organismos como o Deutscher Bund Canada na década anterior colaborou para
ampliar esses medos (Kelly, 2011).
Como nos EUA, contudo, não podemos esquecer que o espaço foi ocupado, em boa medida, por organizações espelhadas nas do vizinho do sul, como a Deutscher Bund Canada ou a
Friends of New Germany, as quais tinham maior atuação e representatividade. Fundado em 1934,
o Bund canadense recebia instruções da AO, mas se concentrava em atividades educativas, culturais
e de lazer e atraiu uns 2.000 adeptos ( Wagner, 1981, p. 148), enquanto o seu jornal – Deutsche
Zeitung für Canada – chegou a ter uma tiragem de 6.000 cópias, o que indica ao menos algum
sucesso na comunidade de língua alemã (Robin, 1991, p. 245-261).
Tal sucesso era facilitado, igualmente, pelo fato, já mencionado, de que o Bund estava
aberto a todos os teutos, sem restrições de cidadania ou nascimento. Em linhas gerais, contudo, a
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penetração nazista entre os germano-canadenses foi, com certeza, bem menor do que se poderia
esperar, sendo o público do Bund, geralmente, de imigrantes recentes, pertencentes à pequena
burguesia.
No Canadá, aliás, fica evidente uma dupla dificuldade da ação nazista nas Américas e, especialmente, no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Em primeiro lugar, uma boa parte da imigração alemã tinha acontecido muito antes da unificação da Alemanha, com muitos dos “alemães” das
Américas se vendo como pertencentes, na verdade, a outras origens e identidades. E, em segundo,
a prévia repressão contra as atividades das coletividades alemãs já durante a Primeira Guerra Mundial, que atingiu a imprensa, as associações e outras organizações das coletividades alemãs.
No caso canadense, por exemplo, a imprensa em língua alemã de Ontário havia recebido
um golpe quando da histeria antialemã quando da guerra de 1914-1918 e havia sido praticamente
eliminada. Quando da chegada de Hitler ao poder, restavam apenas seis jornais de língua alemã
no país, todos nas pradarias e ligados a organizações religiosas, como os católicos e os menonitas,
os quais eram simpáticos ao nazismo, mas não controláveis por ele. Foi essa a razão que levou o
regime a bancar a fundação do Deutsche Zeitung für Canada, em 1935, o qual recebia fundos por
meio dos consulados alemães, os quais vinham justamente do orçamento da Auslandsorganisation
( Wagner, 1977).
Em resumo, apesar de a América do Norte ser, em termos ideológicos e raciais, muito
importante para a política nazista, tal importância não se corporificou em uma atuação mais densa
por parte da AO. A ação nazista era constrita pelo poder dos Estados Unidos e pela configuração
especial das coletividades alemãs ao norte do Rio Grande. A ação alemã na América anglo-saxônica,
teve, com certeza, semelhanças com o acontecido na América Latina, mas também inúmeras particularidades.
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A AMÉRICA LATINA NA IMAGINAÇÃO IMPERIAL NAZISTA
No caso da América Latina, a AO tinha uma atitude que o historiador
Max Paul Friedman (2003, p. 46) classificou como negligente. Ela não renunciava às suas prerrogativas no tocante aos alemães do exterior ali residentes, mas
os objetivos não eram totalmente claros. Essa região do continente americano
não era prioritária nem para as agências individualmente nem para o regime
como um todo. Dessa forma, o papel coordenador que Hitler exerceu sobre
essas agências, quando dos conflitos de prerrogativas na Europa, não se repetiu
nas Américas.
Hitler tinha um escasso interesse pela América, já que seu universo
mental estava no continente europeu. Mesmo com tantos alemães e descendentes no continente, ele não era prioritário, o que levou Hitler a não se preocupar
– como fez em outros casos – em mediar a disputa entre as agências em favor
de uma política mais coerente. Nesse sentido, a política alemã no tocante aos
alemães do exterior na América Latina era especialmente fragmentada e sem
diretrizes claras. Até o início da guerra, a AA e a AO disputaram espaço e, ainda
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que os diplomatas fossem ganhando espaço, o poder do partido continuou evidente. Isso tanto é
verdade que os diplomatas alemães, ainda em 1939, defendiam que o modelo italiano (no qual a
diplomacia controlava os fasci all´estero) fosse replicado na íntegra ao menos na América, sem
sucesso (McGaha, 2009, p. 101-102).
Também para tentar diminuir os contrastes sem fim entre os diplomatas, a AO e a Volksdeutsche Mittelstelle no continente sul-americano, von Ribbentrop organizou, em junho de 1939,
uma conferência entre os representantes da AA e do partido. Os embaixadores no Chile e da Argentina pediram para ser informados dos planos e ações do partido e que tivessem autoridade
sobre seus órgãos, ao mesmo tempo em que queriam o controle da propaganda e a imprensa.
Bohle recusou tais propostas e ainda pediu ajuda aos diplomatas para manter os órgãos do partido
funcionando mesmo diante da onda de proibições às suas atividades (como estava acontecendo no
Brasil, na Argentina, na Guatemala e em outros locais), ressaltando que o partido tinha a primazia
(Frye, 1967, p. 114-115).
Mesmo com essa força do partido, uma especificidade da América Latina foi que – pela
falta de objetivos maiores, da ação coordenadora de Hitler e pela importância das relações comerciais – uma questão adquiriu especial relevância no continente, especialmente na América Latina:
a tentativa de evitar problemas com os governos locais. Isso significou, na prática, maior força das
embaixadas e do AA frente ao partido e suas instâncias na formatação de políticas para os alemães
locais. Em 1938, por exemplo, os embaixadores alemães da América do Sul reforçaram a necessidade, em reunião, de que os Volksdeutsche recebessem apoio financeiro para suas atividades culturais
e educacionais em prol do Deutschtum, mas que isso fosse feito de forma discreta (McGaha, 2009,
p. 72-74). As fronteiras entre Reichsdeutsche e Volksdeutsche, muito mais permeáveis no continente
europeu, eram, por necessidade geopolítica, mais firmes no continente americano, assim como a
maior força do Estado sobre o partido.
Outra especificidade da América Latina é que os contatos entre os alemães, os fascistas italianos e os falangistas parecem ter sido mais harmoniosos do que em outros locais como a Austrália
e os Estados Unidos. Nem italianos nem falangistas queriam ser confundidos com a agressiva propaganda alemã e, no Brasil, por exemplo, os italianos tentaram se mostrar independentes até para não
serem atingidos pelas leis contra as atividades políticas dos estrangeiros de 1938 (Bertonha, 2001,
p. 340). Mesmo assim, os três grupos parecem ter se aproximado mais do que em outros locais.
Com efeito, os núcleos da Falange, por exemplo, tinham laços, na América Latina, com os
grupos fascistas autóctones – como os integralistas brasileiros e os nacionalistas argentinos (Bertonha, 2012; Quijada, 1991, p. 178-220) – e também com os europeus transplantados. Reuniões e
cerimônias reunindo representantes dos três grupos não eram incomuns. No Peru, no Brasil e no
México, há registros de ações dos falangistas ao lado dos membros do fascio italiano e de representantes nazistas e do governo português (González Calleja, 1994, p. 244; Pérez Montfort, 1992, p.
134-143; Bertonha, 2001).
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Na Argentina, isso parece ter sido ainda mais forte, até pela forte presença de imigrantes europeus. Em junho de 1937, por exemplo, a Falange preparou um almoço “de prato único”
para angariar fundos, com apoio de organizações católicas e carlistas. Delegados alemães, belgas
e italianos e organizações ucranianas de ex-combatentes participaram, com a execução dos hinos
argentino, italiano, alemão e da Falange. No ano seguinte, na comemoração do Império Italiano,
o cenário reunia retratos de Mussolini e do rei da Itália, suásticas, legionários da Falange uniformizados, comendadores, barões, membros das associações nacionalistas argentinas e discurso do
embaixador italiano Guariglia sobre a amizade ítalo-espanhola cimentada na guerra (Goldar, 1986,
p. 127; 177-178). Esses e outros exemplos indicam relações no mínimo cordiais, o que pode ser
explicado, provavelmente, pelos objetivos modestos, em termos imperiais, dos três países no continente americano, o que diminuía potenciais atritos. Ou, talvez, pelo fato de a Alemanha entender
que, na América Latina, se aliar com a Espanha e a Itália fazia mais sentido do que em outros locais.
Cabe aqui uma discussão maior sobre os objetivos da Alemanha nazista e o famoso ‘perigo alemão’. Há muito foi estabelecido pela historiografia (Bertonha, 1998; Moraes, 1996) como a
Alemanha, até pelo seu desinteresse pela América Latina, nunca seguiu um plano definido e concreto para anexar partes dela à Alemanha, utilizando-se, para tanto, das comunidades germânicas
locais – embora isso fosse amplamente divulgado na mídia da época e nos relatórios dos enviados
estadunidenses lotados na América Latina.
Não há dúvidas de que boa parte dos mitos sobre a ação do NSDAP nas Américas foi criada
ou ventilada pelos informes de funcionários estadunidenses. Por cerca de um ano e meio antes de
Pear Harbor, Washington
(...) havia recebido informes espantosos, que diziam que a Alemanha estava preparando um ataque contra os Estados Unidos pela via do Sul. Depois de conquistar
as colônias francesas na África do Oeste, as legiões de Hitler cruzariam o Atlântico
em direção ao Brasil, onde meio milhão de habitantes alemães executariam um
levante por dentro. Isto seria repetido nos países vizinhos, até deixar os Estados
Unidos rodeados por uma cadeia de satélites dos nazistas (Friedman, 2004, p. 79).

O historiador supracitado apresenta também fortes evidências de que essas imagens eram
frequentemente fomentadas pela inteligência britânica, em seu esforço de convencer, a qualquer
custo, os EUA a interferirem no conflito. Chegaram a forjar um mapa da América do Sul, em 1940,
contendo as supostas rotas da invasão hitlerista – documento que Roosevelt mostrou à imprensa
como legítimo, em seu esforço de convencer a opinião pública da ameaça (Friedman, 2004).
Em suma, a questão do ‘perigo alemão’ está vinculada tanto com a geopolítica e os interesses dos Estados Unidos como com problemas específicos relacionados à presença alemã em vários
países e à sua aculturação e integração. No Brasil, essa fantasia fomentou uma representação socialmente difundida, pela qual os denominados ‘quistos’ raciais do Sul foram vistos como portadores
de interesses anexionistas, já antes da Segunda Guerra Mundial (Gertz, 1998). Aqui, temos o caso
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do que podemos denominar de mitos sobrepostos, formando a seguinte imagem: as comunidades
alemãs de além-mar plenamente nazificadas, operando sorrateiramente na preparação de uma anexação militar alemã.
Cumpre ressaltarmos, contudo, que uma eventual vitória alemã na Segunda Guerra Mundial poderia, ao menos potencialmente, alterar esse quadro. Uma Alemanha hegemônica na Europa
poderia ter interesses muito mais diretos e específicos – inclusive territoriais – no continente e o
cenário de subversão interna poderia, como aconteceu em vários países europeus, se tornar muito
mais real. O que podemos afirmar, apenas, é que, na história efetivamente vivida, houve mais fantasias e mitos do que um perigo real.
Não obstante, mesmo sabendo de tudo isso ‘hoje’, entendemos que a preocupação dos
governos do continente e dos Estados Unidos em particular talvez não fosse completamente absurda. Na Europa, em locais como a Áustria e a Tchecoslováquia, as minorias alemãs ou nazistas foram
identificadas, pelos observadores de época, como instrumentos para subverter os seus Estados e
preparar uma nova ordem nacional-socialista. Ao verem isso acontecendo na Europa, seria natural
que os governos da Argentina, do Brasil ou dos Estados Unidos se preocupassem com a possibilidade do mesmo cenário se repetir, mesmo sem uma invasão alemã à vista. O sul do Brasil ou do
Chile e certas áreas dos EUA e do Oeste canadense eram vistos como especialmente sensíveis nesse
contexto.
Em resumo, o ‘perigo alemão’ foi, em linhas gerais, apenas uma grande paranoia, que afetou as vidas de muitos alemães e descendentes que não representavam real perigo para os Estados
americanos. Contudo, dado o contexto da guerra, era previsível que os Estados usariam do direito
e até do dever de tomarem precauções. O hindsight do historiador não pode impedi-lo de entender
as percepções de época, por mais que as saibamos infundadas hoje.
Outro ponto a ser avaliado com cuidado é o da espionagem, da sabotagem e da subversão.
Nas atividades nazistas na América Latina, a espionagem e as atividades de inteligência foram uma
constante, como, aliás, foi feito por todas as grandes potências. Mesmo a sabotagem, em tempos
de guerra, aconteceu, ainda que apenas isoladamente, como no Canadá (Grams, 2012). Agências
como a Abwehr, o AA, a Amt VI do SD-SS e outras agiram, normalmente de forma conflituosa e
pouco articulada (McGaha, 2009), para dar conta dessas atividades. Claro que o clima de guerra e
a necessidade de “inflar” o perigo alemão acabaram por dar, a essas atividades, um alcance e extensão que provavelmente elas não tinham. Mesmo assim, como seria de se esperar em uma época de
guerra, elas existiram.
O imaginário da época colaborou para se criar o mito de que todos os alemães residentes na América Latina eram espiões, reais ou, ao menos, potenciais, o que, evidentemente, não é
verdade. Mesmo entre os filiados ao Partido Nazista (na AO), a presença de agentes de inteligência
não era tão acentuada assim. Um informe do FBI, datado do pós-guerra, revelou que, dos cerca de
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4.000 alemães enviados da América Latina para campos de concentração nos EUA durante a Segunda Guerra, apenas oito apresentavam suspeitas consideráveis de espionagem (Friedman, 2008). E
o único espião alemão executado na América Latina – Heinz Lunning, em Cuba, em 1942 – tinha
sido enviado diretamente pela Abwehr, sem relações com a comunidade alemã cubana (Schoonover, 2008).
Isso não significa, contudo, que nenhum membro das comunidades alemãs instaladas no
continente tenha colaborado com a espionagem nazista ou que filiados da AO não pudessem fazer
parte dela. Pelo contrário, há informações sobre como, quando a Abwehr ou o SD consideravam necessário recrutar indivíduos para atividades de espionagem ou sabotagem, nos EUA ou na América
Latina, verificar as listas de membros da AO era uma primeira etapa óbvia na seleção de candidatos
( Vasey, 2016). No caso da Argentina, há relatos detalhados sobre lideranças nazistas locais participando da comunidade de inteligência alemã ou apoiando as suas atividades (McGaha, 2009, p.
396-397). O que não é conveniente é reproduzirmos o imaginário dos tempos de guerra, pelo qual
todo alemão ou descendente de alemães era visto como um espião em potencial.

A TRAJETÓRIA COMUM DA AÇÃO NAZISTA NA AMÉRICA LATINA
Somente para a América Latina, entre 1850 e 1931, imigraram cerca de 280.000 alemães
e os números da própria AO, para o ano de 1937, aprontam que 143.610 cidadãos alemães residiam no subcontinente (Gaudig; Veit, 1995; Jacobsen; Smith Jr, 2007, Kobo version). Os mesmos
dados apontam também que, na América do Sul, Brasil, Argentina e Chile, com 75.000, 42.000 e
5.300, respectivamente, agrupavam-se os maiores segmentos de cidadãos alemães, potencialmente
aptos para a militância. Os Volksdeutsche eram muito mais numerosos: cerca de 800.000 no Brasil,
500.000 na Argentina e 100.000 no Chile. Dessa forma, não parece haver dúvidas de que os três
países foram palcos das ações mais expressivas do NSDAP na América Latina.
Em termos numéricos, as divisões VI e VII da AO, relativas à América do Norte e América
do Sul, respectivamente, apresentaram os seguintes números para 1937:
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Tabela 1 – Número de filiados ao Partido Nazista nas Américas do Norte e Latina
Grupo

Países

Filiações
Filiações Número Percentual
anteriores posteriores total de do total de
à tomada à tomada de filiados
filiados à
de poder
poder
em 1937 NSDAP fora
da Alemanha

Amt VI

Estados Unidos, Canadá

Amt VII Brasil, Argentina, Chile, México, Colômbia,
Guatemala, Paraguai, Venezuela, Peru, Bolívia, Uruguai, Panamá, Equador, Costa Rica,
Cuba, Honduras, Curaçao, Nicarágua, Porto
Príncipe, Suriname, Aruba, República Dominicana, Porto Rico

120

537

657

2,3%

978

6.624

7.602

26,1%

Fonte: Müller, 1997, p. 47-48.

Os números acima devem ser vistos com cautela, especialmente porque as proibições,
pela legislação americana, de funcionamento de seções de partidos estrangeiros no seu território
fazem, como já mencionado, os números relativos aos EUA de difícil comparação com os da América Latina. Mesmo assim, esses números indicam como, na América Latina, o partido conseguiu
filiar um número considerável de alemães, mas não divergindo significativamente dos números de
filiações obtidos na Europa em números relativos (população alemã nata/filiados). Em números
absolutos, no entanto, as filiações alcançam um registro importante: somente se somarmos a seção
brasileira, com 2.903 membros, e a argentina, com 1.500, obtemos a cifra de 15% de toda a AO
(Lucas, 2012, p. 50).
Sobre o perfil dos militantes, a historiografia já avançou suficientemente a ponto de podermos estabelecer ‘um rosto’. A maioria dos filiados era composta de pessoas de classe média,
recém-emigradas da Alemanha e que se concentravam nos grandes centros urbanos. Os pequenos
proprietários rurais de origem alemã no sul do Brasil, no Chile e em outros locais estavam sub-representados, tanto por causa da sua condição jurídica como porque o perfil do NSDAP no exterior
era realmente de classe média. Havia mais nazistas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Buenos
Aires ou em Santiago do que em Blumenau ou Concepción (Müller, 1997, p. 120).
Sem pensarmos a questão dentro de um modelo rígido, podemos afirmar que a trajetória e as características do NSDAP nos diferentes países da América apresentam outras notáveis
semelhanças. Na maioria dos casos, o NSDAP não tinha condições de sustentar posições e práticas
tipicamente nazistas, ao menos não abertamente. Isso significa que adaptações nas práticas e nos
discursos tiveram que se sobrepor a elementos como a violência, o racismo e o antissemitismo
explícito. É questionável, contudo, se o nazismo, na porção latina do continente, possa ser denominado de ‘nazismo criollo’ (Biermann Stolle, 2001) ou ‘tropical’ (Dietrich, 2007), como sustentam
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alguns pesquisadores. Afinal, o nazismo presente nas seções da AO podia ser suavizado ou descaracterizado para não ofender suscetibilidades locais, mas isso era mais um recuo tático do que uma
mudança ideológica real.
Na década de 1920, formaram-se grupos autônomos, com indivíduos geralmente filiados
diretamente na Alemanha (em alguns países, o NSDAP nunca passaria dessa fase). Após o impacto
das eleições para o Reichstag, em setembro de 1930, ocorreram adesões iniciais em certas localidades. Entre o início e meados daquela década, mas sobretudo após a chegada dos nazistas ao poder,
uma fase de reorganização institucional se processou, estabelecendo a inserção dos diferentes Landesgruppen na hierarquia da AO.
À ascensão de Hitler, seguiu-se uma curva ascendente de filiações no exterior, ainda que
na Alemanha o ingresso ao partido tenha sido fechado. Nesse período, percebemos também o início de intensas relações dos nazis com os corpos diplomáticos nazificados (ou ainda em processo),
no trabalho de propaganda e cooptação das comunidades teutas. Esse período corresponde, para
a América Latina, ao início de uma investida da política externa alemã em direção ao subcontinente. Ao mesmo tempo em que se institucionalizavam os braços do NSDAP, incrementavam-se os
investimentos, os contatos comerciais, o controle de setores inteiros do transporte aéreo, além das
instituições diplomáticas oficiais.
Com a presença efetiva e institucional dos nazistas, o esforço de controle se concentrou
nas associações alemãs, resultando em maiores adesões, ao menos no que diz respeito ao número
de alemães (Reichsdeutsche e Volksdeutsche) que agora seriam doutrinados naquelas instituições e
se tornariam possíveis simpatizantes. Em seguida, instalou-se uma ‘zona de desconforto’ para parte
das comunidades alemãs, na qual uma parcela (em geral de geração anterior e mais aculturada ao
país) entrou em confronto com o nacional-socialismo1 ou somente contra a atuação truculenta dos
militantes locais.
Entre 1937 e 1938, a AO se deu conta de que a presença ‘ruidosa’ do NSDAP (desfiles e
aparições públicas, Juventude Hitlerista, fardas e, em alguns lugares, atos violentos) poderia causar
incômodo aos países que abrigavam as comunidades alemãs e, portanto, deveria cessar, caso o partido quisesse permanecer imune às autoridades locais. Para tanto, o partido precisaria seguir à risca
os ‘dez mandamentos’ do Auslandsdeutscher: uma lista de recomendações que a AO indicava como
procedimento padrão para súditos no exterior desde o início dos anos 1930. No texto intitulado
Was Du als Nationalsozialist im Ausland zu beachten hast (O que você como nacional-socialista
no exterior deve observar) encontramos as seguintes instruções:

1

“La Alemania de hoy no es idêntica a la Alemania de antes,... así muchos alemanes dicen: la Alemania de hoy no es mi pátria... luchan
ellos por la otra Alemania...”, escreveu, em 1942, um sacerdote germânico radicado na Colômbia. Embora o texto seja tardio, reflete
a posição de parcelas das comunidades alemãs, a partir do início intenso da atividade do NSDAP no continente (Biermann Stolle,
2001, p. 172).
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1. Respeite as leis do país em que te hospedas. / 2. Deixe que a política do país
hospedeiro seja feita pelos seus habitantes. A política interna de um país estrangeiro não te interessa. Não se misture nela, nem sociavelmente. / 3. Professe-se
sempre e em toda parte como um partidário. / 4. Fale e haja sempre de modo que
seja honrado o movimento nazista e dessa forma a nova Alemanha. / 5. Veja em
cada alemão de fora teu camarada, uma pessoa do teu sangue, tua índole e da tua
essência. Dê a ele a mão sem olhar sua situação. Somos todos administradores do
nosso povo. / 6. Ajude teu camarada alemão de coração mesmo sem ser solicitado,
quando ele estiver imerecidamente na miséria. / 7. Não seja apenas membro, mas
também camarada em armas na linha de frente. Informe-se rigorosamente sobre o
caráter, o conteúdo e datas do nosso movimento. / 8. Construa e lute dia a dia a
união de cada alemão honesto em nosso movimento. Convença-os da necessidade
da nossa vitória, para que a Alemanha continue viva! Lute com armas espirituais. /
9. Leia o estatuto do nosso partido, nossos informativos e livros. / 10. Aproxime-se
dos partidários que lhe estão próximos. Estabeleça lá um ponto de apoio ou um
grupo local e seja ele disciplinado e colaborador. Não se envolva em nenhuma
briga, ao contrário faça todo esforço para impedir qualquer conflito que se inicie
(Athaides, 2011, p. 50-51).

É evidente que tais instruções merecem ser vistas com cuidado. Os nazistas, na parte
latino-americana do continente, com certeza não pensaram em se envolver nas lutas político-partidárias locais, mas um possível apoio indireto – financeiro, logístico e mesmo eleitoral – a grupos e
partidos que pudessem apoiar os interesses nazistas na região não deve ser descartado. Entre eles,
podemos pensar no integralismo brasileiro, nos nacistas chilenos e em alguns dos nacionalistas
argentinos (Bertonha, 2014, p. 99-102, 2016; Müller, 1997, p. 210-258).
Todos esses grupos com certeza não eram emanações ou instrumentos de Berlim e a sua
associação com o nazismo foi inflada pela propaganda americana e dos outros Estados envolvidos
para fins de justificativa da repressão. Não podemos descartar, contudo, a priori, que eles tenham
recebido apoio do Terceiro Reich. Isso significa que a suposta abstenção da ação política local é algo
a ser visto com cautela.
De qualquer modo, por volta de 1938, as diplomacias e opiniões públicas latino-americanas deram sinais de que se voltariam contra a Alemanha; em alguns países, os grupos do NSDAP
começaram a ser desmontados ou suas atuações se tornaram menos frequentes, em meio a campanhas de nacionalização xenófobas. Em junho de 1938, por exemplo, os líderes diplomáticos
alemães na Argentina, Brasil, Chile e Uruguai se reuniram para discutir o acirramento ou possíveis
ocorrências de campanhas antialemãs orquestradas pelos governos daqueles países. A conclusão
dos embaixadores era de que
a atual atitude antiestrangeira e particularmente antigermânica na maioria dos
países da América do Sul não é um fenômeno transitório provocado por acontecimentos isolados. Pelo contrário, devemos enfrentá-lo por muito tempo, pelo
menos por alguns anos (O Terceiro Reich..., 1968, p. 103-104).

Ademais, as sucessivas e fracassadas tentativas de golpe, por parte dos fascismos autóctones (sobretudo dos integralistas brasileiros e dos nacistas chilenos, em 1938), fomentaram o
espectro do antigermanismo tanto nas populações desses países quanto em Washington, com sua
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paranoia sobre a quinta-coluna vinda do sul. Boatos e temores antigos sobre a conquista alemã
do sul do Brasil (Gertz, 1998) ou sobre a invasão iminente da Patagônia ( Volberg, 1981, p. 126120) – região, aliás, propensa a abrigar perspectivas conspiracionistas, não só no campo da direita
(Bohoslavsky, 2009) – começaram a circular com força, ainda que o envolvimento alemão nessas
tentativas de golpe pareça ter sido, no máximo, indireto.
Esse quadro persistiu e se agravou com a Segunda Guerra Mundial, que levou ao alinhamento dos países latino-americanos com o Estados Unidos, em 1942 (com a exceção do Chile e
da Argentina, que romperiam mais tarde). A partir de Pearl Harbor, aparatos repressores nacionais
americanos foram colocados em funcionamento para cercear nazistas e alemães, em geral, categorizados agora como ameaças às posturas de neutralidade diante do conflito mundial ou, em alguns
casos, como inimigos de guerra.
Nesse período, a presença dos Estados Unidos foi de fundamental importância para o
destino das comunidades germânicas, aliada a políticas xenófobas adotadas por certos regimes do
subcontinente ao sul. Washington interferiu nos assuntos internos das nações latino-americanas e
o fez com o intuito de destruir qualquer presença nazista – na prática, qualquer presença alemã
– entre os latino-americanos. Para tanto fomentou políticas de ‘americanização’ (sobretudo, econômicas e culturais) e políticas repressoras que chegaram ao limite do internamento de alemães em
campos de prisioneiros e a deportações oportunas para seu território. Durante a guerra, na prática,
qualquer discussão que se pudesse levantar na época sobre os motivos de adesão/repulsa em relação ao Partido Nazista perdeu o sentido, debaixo de um ‘rolo compressor’.
Mitos e especulações à parte e mesmo com o Partido Nazista tendo interesses e funções
limitadas para os alemães das Américas, ele objetivava integrar os alemães residentes no continente
dentro do projeto político-racial nazista. Nesse intuito, qual seja, o de engrossar a Volksgemeinschaft com os ‘de fora’, os partidários se utilizaram de inúmeros artifícios para dominarem as instituições alemãs (clubes, sociedades, escolas etc.) do exterior, não sem resistência. Essa resistência
veio, inicialmente, de uma militância de esquerda alemã organizada no continente e dos refugiados
antinazistas – especialmente intelectuais e judeus – que ali chegaram na década de 1930 e, especialmente, depois de 1938. Houve casos isolados de militância intelectual antinazista, como em Porto
Alegre (Gertz, 1989), e algumas atividades importantes como a publicação de jornais antinazistas
em São Paulo, ou Nova York. Buenos Aires, nesse sentido, merece destaque, pois, graças ao ambiente político local favorável ao antifascismo, a cidade foi sede de movimentos antifascistas com
grande base de massas – como o italiano e o espanhol – e foi o coração do movimento antifascista
alemão na América Latina, por meio da publicação do jornal Das Andere Deutschland a partir de
1937 (Eckl, 2015, entre outros).
Indivíduos e grupos ligados ao germanismo mais conservador também ofereceram resistência à chegada do nazismo às suas coletividades, assim como, conforme já indicado, às lideranças
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tradicionais das colônias. Na realidade, em países como Brasil, Argentina e Chile, os núcleos da
VDA, instituição próxima ao germanismo mais conservador, foram dos mais resistentes aos apelos
ideológicos nazistas, resistindo como e enquanto puderam). Grupos católicos também se organizaram contra o nazismo em vários locais (Ismar, 2006) e, mais tarde, as associações de “Alemães livres”
ou de “Austríacos livres”, com ampla presença de liberais e conservadores, se desenvolveram em
várias partes do continente, tentando influenciar a política dos países aliados em favor da Alemanha
ou da Áustria e redefinir a identidade alemã ou austríaca em um sentido antinazista (Eisterer, 2006).
Essa, na verdade, talvez tenha sido outra especificidade do continente americano e, em
especial, da América Latina. Os alemães antifascistas procuraram reconstruir seus partidos e grupos no exílio depois da conquista pelo poder por Hitler em 1933 e os locais escolhidos para essa
reorganização foram cidades e países nas proximidades: Praga, Viena, Paris e, depois, Londres2. No
continente americano, contudo, eles estavam relativamente longe da pressão do Estado alemão
e puderam ser reorganizar com mais autonomia, enquanto na Europa os riscos (mas também as
possibilidades de voltar a influir na Alemanha) eram maiores.
Houve, claro, diferenças de monta em termos de sucessos ou fracassos desses movimentos
antinazistas dentro da América Latina. Na Argentina, por exemplo, a resistência parece ter sido mais
significativa do que no Brasil. Em linhas gerais, contudo, na maior parte do continente, eles não
conseguiram opor uma resistência efetiva ao nazismo e às suas organizações no exterior.
Dessa forma, ‘grosso modo’, a resistência maior nas comunidades alemãs era passiva e resultado da truculência e soberba dos militantes nas relações com as antigas lideranças e, sobretudo,
porque o NSDAP se valia de uma série de critérios excludentes na definição do ‘alemão digno do
nazismo’ em meio a imigrantes e descendentes díspares. Rejeitava, portanto, um número significativo de alemães e teuto-descendentes, por preconceitos políticos, étnicos ou culturais, os quais, às
vezes, fizeram uma oposição, ao menos passiva, às ações nazistas.
Como já mencionado, somente os alemães com cidadania alemã (Reichsdeutsche ou cidadãos do Reich) poderiam se filar ao partido, sendo eles os alvos principais da propaganda (Moraes,
1996). Os Volksdeutsche, em especial, poderiam e deveriam se integrar na Comunidade Étnica,
desde que pudessem provar que não estavam ‘contaminados’ com sangue estrangeiro e soubessem falar bem o alemão. Era-lhes permitida a filiação às associações nazistas (satélites do NSDAP)
e germânicas em geral, mas não poderiam absolutamente ter uma ficha do partido. Nesse ponto,
concordamos com a historiadora Marionilde Brepohl, quando afirma que os nazistas, atuando no
exterior, pareciam mais uma facção dentro da própria comunidade alemã (Brepohl De Magalhães,
1998). Nas palavras da autora,
2
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Para uma abordagem transnacional sobre o antifascismo, incluindo visões atualizadas sobre os antifascistas alemães no exílio, ver
Brasken; Copsey; Featherstone (2020). O artigo do autor Bertonha (2020b), presente nesse livro, aborda brevemente o antifascismo
alemão no Brasil, assim como o português, o espanhol, o italiano e suas conexões com o antifascismo nacional, enquanto o artigo
de Brasken (2020) aborda o antifascismo alemão nos Estados Unidos. Os artigos não foram incluídos no corpo de referências por
problemas de formatação, mas são fundamentais para a atualização no tema.
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[...] alguns deles, inspirados num darwinismo exacerbado, preocupavam-se em
realizar uma espécie de pré-seleção dos indivíduos que teriam o “direito” de
pertencer a esta nova comunidade, avaliando em que medida os mais antigos
imigrantes desta origem eram efetivamente arianos puros, para o que utilizavam
tanto o critério racial (condenação à mestiçagem) quanto cultural (cujo balizamento se dava pela verificação do uso correto do idioma, conhecimento de história, geografia e literatura da pátria de origem) [...]. Além disso, orgulhavam-se
de sua condição de superioridade, quando portadores da cidadania alemã, e nem
sempre eram favoráveis à ampliação deste direito a outros imigrantes (Brepohl
de Magalhães, 1998, p. 137).

Em outras palavras e salvo exceções, o NSDAP parece ter sido mais excludente do que
integrador atuando fora das fronteiras do Reich, especialmente na América Latina – ao contrário do
que pregava a ideologia pangermanista do século XIX, que planejava integrar os alemães, cultural e
racialmente. As práticas de militância, muitas vezes truculentas, resultaram em frentes de disputas
entre os nazis e os alemães locais, avessos ao nazismo ou apenas à atitude impositiva e agressiva
dos militantes, sobretudo, a partir da organização sistemática da AO e da conquista de espaços
comunitários por parte dos nazistas.
Contudo, nem sempre o ato de resistir ao nazismo significava a aversão à ideologia ou
ao ‘baixo status’ social dos partidários, como vemos frequentemente nas queixas de parcelas das
comunidades-alvo do NSDAP. Muitos líderes de instituições germânicas o faziam por receio de
perderem para os recém-chegados seus postos de mando no interior da comunidade. Entendiam
que a chegada do partido ao poder na Alemanha não significava, em última instância, a submissão
de ‘suas’ instituições ao Nacional-Socialismo e muito menos a militantes uniformizados (Athaides,
2011).
Os conflitos gerados pela ‘chegada’3 brusca dos nazistas nos espaços de sociabilidade dos
alemães são visíveis nos estudos sobre o nazismo nas Américas. Tais estudos, além de arrolarem
dados importantes sobre a dimensão do NSDAP no continente, buscaram quebrar uma visão monolítica de comunidade alemã, qual seja, aquela centrada na ideia da completa cooptação pelo
nazismo (Gaudig; Veit, 1995).
Analisada a trajetória geral, trataremos agora mais detidamente da atuação do NSDAP na
América Latina. É evidente que a alguns países, mais do em outros, a AO dedicou a sua atenção. Trata-se dos mesmos países que eram considerados preferenciais nas relações diplomático-comerciais
de Berlim, cuja influência a Alemanha não deixou de tentar estender até o limite do alinhamento
da América Latina com os aliados na Segunda Guerra Mundial: Brasil, Argentina, Chile e México.

3

Em trabalhos recentes, sugerimos pensar a intromissão dos nazis nas comunidades alemãs pelos parâmetros da figuração
‘estabelecidos e outsiders’, de Norbert Elias (2000). Longe de queremos ‘aplicar’ o modelo à essa realidade multifacetada, permitimonos permutar as categorias da figuração, articulando as intenções e as efetivas conquistas dos nazistas em meio a uma comunidade
alemã já estabelecida. Por isso utilizamos o termo ‘chegada’, para ilustrar a ideia de ‘invasão brusca’ dos nazistas, presente nas
interpretações de uma significativa parcela de alemães residentes do Estado do Paraná, nosso foco de estudo, que possuía raízes mais
antigas e sedimentadas nos espaços comunitários germânicos locais (Athaides, 2010, 2011).
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O TRIÂNGULO “ABC” (BRASIL, ARGENTINA E CHILE)
“ABC” era o termo usualmente empregado pela diplomacia alemã para se referir aos países
do subcontinente, considerados mais importantes, do ponto de vista das relações políticas e econômicas: Argentina, Brasil e Chile. No âmbito político, é preciso distinguir duas formas contíguas de
relações: a primeira, latu sensu, se refere à política diplomática de Estado para Estado, ou oficial;
a segunda, stricto sensu, trata-se da presença, mais ou menos ‘clandestina’ (dependendo de cada
caso nacional) dos braços do Partido Nazista, encabeçados pela AO. Evidentemente, como indicado
anteriormente, dado o tipo de Estado implantado pelos nazistas, essa divisão se torna arbitrária, em
certas circunstâncias, nas relações germano-americanas. Esse imbróglio entre diplomacia oficial e
‘diplomacia partidária’, por assim dizer, manifestadamente, foi crucial para fazer declinar algumas
dessas relações, sobretudo às vésperas e durante a Segunda Guerra Mundial.
Parece claro para a historiografia que os países do ‘triângulo ABC’ eram os focos centrais
tanto do Estado quanto do partido. Significativos corpos diplomáticos e os maiores contingentes de
militantes do NSDAP estavam nessas três nações. Isso torna imperativo, para este livro, despender
um pouco mais de atenção sobre a ação dos nazis em tais contextos nacionais, começando pelo
caso do Brasil.
O caso brasileiro, em especial, merece destaque e isso não apenas pelo fato de a seção brasileira da AO-NSDAP ter sido a maior fora da Alemanha, mas também porque a atuação do Partido
Nazista no Brasil é das mais conhecidas, em comparação com o resto do mundo. A esse respeito,
aliás, cumpre ressaltar a observação do historiador Luís Edmundo Moraes (2018) sobre como as
seções da AO-NSDAP foram particularmente bem estudadas no Brasil, graças aos esforços dos historiadores brasileiros. Dos cerca de 113 organismos (grupos) locais do NSDAP no Brasil, ao menos
cinco receberam algum estudo sistemático. Parece pouco, mas esses cinco foram os principais e,
além disso, o feito no Brasil se destaca frente ao quase vazio de informações a respeito das seções
partidárias em outras partes da América Latina, da Europa ou da Ásia.
Conforme os dados levantados pelas pesquisas de Luís Edmundo Moraes (1996) e Ana Maria Dietrich (2007), a seção brasileira do NSDAP (Landesgruppe Brasilien) foi fundada oficialmente
em 1934 e funcionou em 17 Estados da Federação: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Goiás,
Paraíba, Ceará, Amazonas, Sergipe e Alagoas.
Há registros de atividades nazistas no Brasil desde 1928, contudo, trata-se de atividades
autônomas, de indivíduos que se filiavam diretamente na Alemanha e que organizavam pequenos
núcleos locais. A fundação do Landesgruppe em 1934 representou, portanto, uma tentativa de
centralizar o trabalho desses grupos autônomos.
Autores da década de 1930 e 1940 ligaram as origens do grupo brasileiro do partido a
casos individuais. O mais recorrente é o do imigrante Bruno Fricke, no Rio Grande do Sul (Martins,
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[1942])4. No entanto, a historiografia mais atual conseguiu precisar que, em 1928, a cidade de
Benedito Timbó, no Estado de Santa Catarina, sediou o primeiro grupo do NSDAP (Moraes, 2008).
Benedicto Timbó, aliás, seria o primeiro núcleo do NSDAP fundado fora da Alemanha em todo o
mundo (Koop, 2009, p. 11)5.
Após Timbó, outros núcleos surgiram: Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, São
Francisco, Porto União, Joinville e Salvador (Moraes, 2008). É importante salientarmos que
a montagem desses embriões organizacionais se dava de forma autônoma, ou seja, até 1933 os
próprios grupos se reuniam para escolher lideranças, enviando os nomes para o crivo de Berlim,
além de se reportarem diretamente ao partido na Alemanha (Gertz, 1987).
Na primeira metade do ano de 1933, ocorre certa reorganização no plano nacional,
quando o partido passa a contar com uma direção centralizada para todo o Brasil e
estrutura-se, tanto no que diz respeito à constituição de hierarquias para todos os
âmbitos da organização quanto pela formalização de áreas geográficas submetidas
às diversas direções (Moraes, 1996, p. 108).

A partir de meados de 1933, conflitos internos levaram o NSDAP/BR a um novo processo
reorganizador, que culminou com a expulsão de alguns membros e a entrega da direção nas mãos
daquele que seria o mais conhecido chefe da organização no Brasil, Hans Henning von Cossel,
então líder do núcleo paulista. Além disso, em 1934, a sede do partido mudou do Rio de Janeiro
para São Paulo (Moraes, 2008).
Com essa feição, o NSDAP se estruturou com a direção central em São Paulo, cinco Círculos (Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e os Orstgruppen,
grupos locais de amplitude estadual ou municipal. Podemos mencionar também as micro divisões:
geralmente de amplitude municipal, temos os Stützpunkte (pontos de apoio) e os Blocks (Blocos);
as Zellen (Células) abrangiam, em regra, bairros das maiores cidades, como São Paulo (Dietrich,
2007).
O partido contava também com organizações paralelas a ele conectadas, as quais tinham
correspondentes na Alemanha: Deutschbrasilianischer Jungendring (Círculo da Juventude Teutobrasileira)6, Deutsche Arbeitsfront (DAF - Frente Alemã do Trabalho), Nationalsozialistische
Frauenschaft (Associação das Mulheres Nacional-Socialistas) e Nationalsozialistische Lehrerbund
(Liga de Professores Nacional-Socialista) (Moraes, 2008). De modo genérico, essas instituições
cumpriam as mesmas funções exercidas na Alemanha. A título de exemplo, a DAF, órgão de
4

Fricke teria sido o fundador de núcleos no Brasil e no Paraguai na década de 1920. Após os expurgos da ala ‘populista-revolucionária’
do partido (1934), representada pelas SA e pelos irmãos Strasser, Fricke se converteu em opositor ao NSDAP e tornou-se delegado da
organização de Otto Strasser (Schwarze Front) na região do Cone Sul (Newton, 1995).
5 Sem desconsiderar a importância desses grupos iniciais, seguimos aqui a postura adotada por Luís Edmundo Moraes (1996, 2008),
que considera importante a distinção entre o surgimento de grupos locais e o da seção brasileira do NSDAP. O partido só pode
ser considerado formado, nessa perspectiva, com a montagem de uma estrutura organizacional, uma direção centralizada e uma
hierarquia geográfica.
6 Também conhecida como Juventude Teuto-Brasileira; pode ser considerada como braço da Hitlerjungend alemã ( Juventude
Hitlerista).
75

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

implantação do corporativismo nazista, mediava relações de trabalho nas fábricas alemãs, propunha
atividades de lazer e recolhia donativos.
No total, o partido chegou ao ano de 1937 contando em suas fileiras com aproximadamente
2.900 filiados (Dietrich, 2007), distribuídos de acordo com a tabela seguinte.
Tabela 2 – Distribuição dos filiados ao Partido Nazista nos Estados brasileiros
UF
SP
SC
RJ
RS
PR
SR
MG
PE
ES
BA
MT
PA
GO
PB
AM
CE
AM
AL
SE
Total

n°
785
528
447
439
185
137
66
43
41
39
31
27
23
21
4
4
4
1
1
28227

SR = Sem referência de filiação ou endereço.
Fonte: Moraes, 1996.

Esses números fizeram da seção brasileira do NSDAP a maior fora da Alemanha, mas, certamente, não a mais importante para os planos do partido. Sua estrutura organizacional, exposta
acima, perdurou até 1938, quando, por decreto do governo federal, o NSDAP, até então sem ser
incomodado pelas autoridades brasileiras, foi posto na ilegalidade.
Há um debate historiográfico profícuo quanto ao número de filiados no Brasil, que remete
a pelo menos dois aspectos. O primeiro – que pode ser transposto para toda a América – refere-se
à impossível contabilização dos simpatizantes, frequentemente filiados a associações germânicas
7
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sob controle dos nazistas, como a DAF (Frente Alemã do Trabalho), que contava com cerca de 6.000
filiados. A historiadora Ana Maria Dietrich (2007) argumentou que o número registrado pela AO
não é um indicador significativo para medirmos o alcance do nazismo entre os teutos no país, uma
vez que indivíduos poderiam se filiar às associações paralelas ou simplesmente se simpatizarem
‘em silêncio’.
Esse não é um argumento absurdo, pois a filiação ao partido não é o único elemento a ser
considerado se queremos entender a presença do nazismo no Brasil, nas Américas ou no mundo.
Em 29 de março de 1936, por exemplo, houve eleições parlamentares na Alemanha, mas sob a
forma de referendum sobre a ocupação da Renânia e de uma lista única nazista. Segundo o boletim
informativo da AO, 41.000 alemães do Brasil teriam sustentado a proposta do partido por meio
da assinatura de um documento de apoio. O artigo precisa até mesmo a origem das assinaturas,
segundo a área consular:
Recife: 490
Salvador: 200
Rio de Janeiro: 4 500, dos quais 103 em Nova Friburgo, 124 em Belo Horizonte,
156 em Petrópolis, 120 em Victoria, 60 em Juiz de Fora.
São Paulo: 14.000, dos quais 520 em Santos, 211 em Campinas, 25 em Guaratinguetá, 120 em Roland, 92 em Mogi das Cruzes, 345 em Presidente Venceslau, 163
em Araçatuba, 50 em Pres. Prudente, 6 em Avaré, 155 na Colônia Nova Europa, 7
em Vila Fortuna 7, 223 em Assis, 73 em Goiás, 3 em Ernestina e 2.475 em Santa
Harmonia
Paraná: 2.700
Santa Catarina: 10.000, dos quais 2.400 em Blumenau e 366 em Timbó.
Rio Grande do Sul: 9.0008.

Fica evidente, nesse cenário, como a participação ativa em favor do NSDAP podia ir muito
além da filiação ao partido. O grande problema é como localizar esses ‘simpatizantes passivos’ ou
quantificá-los. Documentos como o acima localizado são raros e podem ser avaliados como prova
de capilaridade do nazismo entre os alemães do Brasil ou como o contrário, conforme a perspectiva
de quem analisa.
Em nossa opinião, sobre a questão dos simpatizantes há muitos elementos no âmbito
da conjectura. É possível que muitos alemães tenham se ‘filiado introspectivamente’ e pelos mais
variados motivos: da adesão concreta à ideologia, passando pela sua articulação com o germanismo
(entendido como a preservação da pureza racial, da língua e da identidade cultural alemã) até situações estritamente pessoais ou, como contra-argumentou o historiador René Gertz, sobre a tese
da adesão via DAF:
era fundamental para qualquer trabalhador poder gozar de benefícios sociais e
previdenciários, numa eventual futura volta à Alemanha, de forma que a filiação
não refletia, necessariamente, adesão ou identificação entusiástica com o partido
nazista (Gertz, 2012, p. 13).
8

Begeifterte Justimmung der Brasilien Deutschen zur Politik des Fuhrers. Etwa 41 000 Unterschriften. Mitteilungsblatt der Leitung
der Auslandsorganisation der nationalsozialistischen Deutschen Arbeitpartei, 38, 3: 8, maio/junho 1936.
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O segundo aspecto se refere à própria cifra da AO, de cerca de 2.900 filiados, o que colocava o país, em números absolutos, no topo da lista dos maiores Landesgruppen (Dietrich, 2007).
Luís Edmundo Moraes tem insistido, em publicações recentes, que essa cifra se refere especificamente ao ano de 1937 (já que o dado foi extraído das estatísticas da AO daquele ano) e que outras
fontes indicam que aproximadamente 4.500 alemães se filiaram ao partido ‘durante’ todo o período de seu funcionamento (Moraes, 2008, p. 219-220).
Polêmicas numéricas à parte, a historiografia tem poucas dúvidas de que, no Brasil, o
partido atuou com veemência para a conquista da liderança nos espaços de sociabilidade teutos.
Impuseram as lógicas da Gleichschaltung (unificação ou uniformização forçada) e do Anschluss
(anexação natural) nos clubes e nas sociedades germânicas (termos recorrentes na documentação
que se refere às investidas nazistas naquelas instituições). Assim como era ‘natural’ para Hitler,
por exemplo, a anexação da Áustria, a incorporação das sociedades, mesmo que ‘de assalto’, foi
naturalizada. Os alemães resistentes a esse processo eram enquadrados corriqueiramente nos estereótipos clássicos dos fascismos (bolcheviques, judeus, materialistas etc.).
Ernst Wilhelm Bohle teria afirmado, de forma taxativa, que o objetivo final dos grupos regionais do NSDAP era a Gleichschaltung (unificação forçada). Segundo Jürgen Müller (1995, p. 91),
isso significava “assumir a direção das organizações da comunidade alemã que tinham reputação
e dinheiro, e podiam servir para propagar as ideias nacional-socialistas”. De acordo a historiadora
Haike R. Kleber da Silva, o Anschluss se dava mediante entidades voltadas para os alemães no exterior, com sede no Reich. Tais organizações, com ajuda do NSDAP, buscavam “anexar as sociedades e
demais instituições teuto-brasileiras de modo que estas se tornassem filiais das congêneres alemãs”
[...] (Silva, 2006, p. 204-205). Contudo, a imagem de uma ação truculenta e da necessidade da
Gleichschaltung pode não passar de mero discurso quando verificamos a facilidade da penetração nazista em algumas sociedades. É possível nesse sentido afirmarmos que algumas instituições
germânicas locais não foram ‘tomadas’, mas ‘colhidas’. Ou ainda, as pressões se deram no sentido
inverso, para que se nazificassem prontamente. Essa dinâmica evidência a necessidade de estudos
locais, para o entendimento do complexo e multifacetado jogo de forças existente nas relações
entre as instituições alemãs pré-existentes e a estrutura da AO.
O fim da aventura nazista no Brasil não escapou à regra da América Latina, que combinava
dois componentes: políticas de nacionalização e o alinhamento com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. O primeiro conduziu o governo ditatorial e nacionalista de Getúlio Vargas, o
Estado Novo, a produzir uma série de decretos proibindo desde o uso da língua alemã até o funcionamento do Landesgruppe, em 18 de abril de 1938 (decreto-lei 383). O segundo componente
transformou os nazistas e, a reboque, qualquer alemão em inimigos de guerra, a partir de 19429.
Outra questão – não só importante no contexto brasileiro, mas de toda a América – é a
relação dos militantes nazistas com a variante fascista local, no caso, o integralismo, corporificado
9
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como movimento e partido na Ação Integralista Brasileira. Há muito pontos em comum entre os
dois movimentos (o anticomunismo, o antiliberalismo, a típica visão fascista de passado e futuro
etc.), contudo também existem fortes diferenças, sobretudo no que diz respeito ao antissemitismo
e ao racismo. Há também um problema em relação aos Volksdeutsche. Para o integralismo, eles
eram brasileiros e não deveriam ser nada além disso. Para o Partido Nazista, eles eram alemães, a
serem recuperados, potencialmente, para a Alemanha.
De fato, muitos Volksdeutsche se filiaram à AIB, mas não por se considerarem alemães,
justamente pelo contrário. Muitos deles tinham simpatia pela Alemanha e por Hitler, mas queriam
ser reconhecidos como brasileiros e era justamente esse tipo de aceitação que o integralismo lhes
fornecia (Gertz, 1987). O mesmo aconteceu, a propósito, no que diz respeito aos fascistas italianos
que viviam no Brasil em suas relações com o movimento de Plínio Salgado (Bertonha, 2001). Ainda
assim, as diferenças ideológicas entre integralistas e fascistas eram muito menos importantes e
Roma chegou a financiar os camisas-verdes por certo tempo. Berlim, por sua vez, até onde sabemos,
não o fez, o que indica que o fascismo brasileiro estava mais próximo da matriz fascista italiana ou
latina do que da germânica (Bertonha, 2014, p. 65-76; 97-102).
Passando ao caso argentino, entre 1931 e 1934, o partido organizou um Landesgruppe sob
a sombra da crise instalada naquele país após 1929. Trazida por marinheiros hamburgueses, que
convidavam os alemães em terra para participarem de reuniões nos navios, a Auslandabteilung fincou sua sede em Buenos Aires em abril de 1931. Liderado por um arruinado ex-capitão e vendedor
de anúncios de jornal, o NSDAP deu início em julho daquele mesmo ano a uma série de manifestações públicas que causaram desconforto contínuo entre os germano-argentinos e os representantes diplomáticos da República de Weimar no país (Newton, 1995). Em 1932, registravam-se 278
membros, um Grupo Local em Buenos Aires e mais sete pontos de apoio (Gaudg; Veit, 1995). No
interior, o NSDAP ganhou adesões significativas nas províncias do Chaco, de Entre Ríos e Misiones.
Com a ascensão de Hitler, contudo, o quadro de forças se modificou ligeiramente na comunidade alemã daquele país. O Landesgruppe, contando com 315 filiados, ainda carecia do apoio
diplomático e a substituição compulsória de um diplomata com “antecedentes judaicos” por um
plenamente nazista (o SS Sturmführer Edmund von Thermann) não significou de imediato uma
abertura de portas para o partido, ainda imerso em disputas pela liderança, que culminaram com a
intervenção da AO em 1935 (Newton, 1995, p. 69).
A despeito disso, os nazistas conseguiram impor sua pressão sobre certas instituições teutas, inclusive forçando a renúncia de lideranças mais empolgadas com o tradicional germanismo
(Deutschtum), de base cultural e menos excludente, do que com o nazismo10. Por outro lado, não
conseguiriam com sucesso dirimir as desconfianças que a elite teuto-argentina e o próprio embai10 No que diz respeito a outras instituições nazistas ou ligadas ao nazismo, para além do partido organizado e liderado pela AO, Ronald
Newton relatou a presença de quase uma dezena delas em solo argentino, como as SA, SS, a DAF, a Hitlerjugend o ProMi de Goebels,
a Abwehr, a VDA, etc. (Newton, 1995).
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xador Thermann nutriam em relação aos ‘desclassificados’ e afoitos militantes. A embaixada alemã
na Argentina, aliás, sempre teve dificuldades em aceitar as atividades da AO e os conflitos de competência foram uma constante (McGaha, 2009, p. 51-52). Ademais, ao contrário do que ocorreu no
Brasil, na Argentina registraram-se confrontos entre nazistas e organizações judaicas e de esquerda,
fato que deixava a embaixada alemã em situação de desgaste frente às autoridades locais. Grupos
fascistas argentinos conectados à AO chegaram a atacar a sede do jornal de língua alemã Argentinisches Tageblatt (McGaha, 2009, p. 62; Newton, 1995).
Em uma visão geral sobre o Landesgruppe argentino, verificamos uma ferrenha oposição
ao movimento, para o que contribuiu a vasta gama de opiniões políticas que compunha a comunidade alemã, a franca atividade de alemães liberais e esquerdistas e a relação de desconforto entre
a embaixada alemã em Buenos Aires e os nazis. Destacamos aqui o papel do já mencionado jornal
Argentinisches Tageblatt, que se fazia porta-voz da oposição desde a década de 1920 e, nos anos
1930, rechaçava veementemente as pretensões de liderança e o elitismo étnico/racial dos nazistas
locais (Ismar, 2006).
Mesmo com a significativa oposição, em 1936 o grupo chegou a congregar 2.110 membros
e, em 1937, pelas estatísticas da AO, agrupava 1.500 filiados. Em 1939, data de sua dissolução oficial
por pressões das autoridades argentinas, registrou 1.635 integrantes e, em 1942, sua substituta,
a FCABC (Federación de Círculos Argentinos de Benificencia y Cultura Alemanas), tinha 1.489
filiados (Newton, 1995, p. 99; Gaudig; Veit, 1995).
Em suma, as cifras mostram que cerca de 5.700 alemães ‘passaram’ pelo partido entre
1931 e 1942, “número que reflete o caráter transitório da experiência na Argentina para a maioria
dos alemães” (Newton, 1995, p. 99). A maioria desses filiados, cujas fichas puderam ser recuperadas no pós-guerra, eram alemães nascidos na Alemanha, residentes na zona urbana, sobretudo em
Buenos Aires. Assim como em outras localidades da América do Sul, esses imigrantes, em geral, trabalhavam em postos baixos do comércio, como empregados, ou em certos ofícios independentes
e na agricultura.
Um diferencial da presença nazista na Argentina foi o fato de o país não ter entrado na
Segunda Guerra Mundial até 1945, o que fez de Buenos Aires o centro das atividades de inteligência
e propaganda do Terceiro Reich no subcontinente mesmo quando a maior parte dos outros Estados da região já tinha rompido com o Eixo. Na Argentina, como bem indicado na tese de McGaha
(2009), a oposição entre a AO e o AA entre 1933 e 1942, comum a outros países da região, foi substituída por uma particular, a entre o AA e a Amt VI da SD, sob o comando de Walter Schellenberg.
Apesar de a presença alemã no Brasil e na Argentina ter sido significativa e, numericamente, maior que em outros países da América Latina e do mundo, o caso de maior sucesso dos nazistas
entre os países do “ABC” se deu no Chile. Naquele país, a fundação do primeiro Grupo Local ocorreu em 1932, em Santiago, embora, desde o ano anterior, o país contasse com a presença da DJC,
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Deutsche Jugendbund für Chile, primeira organização latino-americana de juventude com caráter
nazista. Outros grupos foram fundados posteriormente em Concepción, Osorno e Valparaíso, além
de sete Pontos de Apoio (Farías, 2000). O Chile também possuía 52 escolas alemãs, majoritariamente financiadas pelo Reich, com cerca de 5.000 alunos (Nocera, 2006).
Por meio de intensa propaganda e contando com o apoio do corpo diplomático alemão,
os nazistas chilenos se infiltraram no associativismo teuto-chileno. As estratégias dessa inserção
variaram entre a colaboração e a pressão direta sobre os clubes e sociedades até a adesão – utilizando-se inclusive do boicote financeiro.
Em 1937, pelas estatísticas da AO, encontravam-se filiados 985 membros, o que, em números absolutos, corresponde a uma cifra menor que as de Brasil e Argentina. Contudo, naquele país
o NSDAP chegou a alcançar 18,5% dos Reichsdeutsche, enquanto nos outros dois países a porcentagem ficou abaixo de 5% (Farías, 2000; Gaudig, Veit, 1995; Lucas, 2012). Boa parte da historiografia
atribuiu esse fato, sobretudo, à postura menos agressiva dos nazistas locais frente às comunidades
alemãs – a exceção que confirma a regra da ‘truculência’:
[...] el NSDAP [en Chile] adoptó una línea moderada y astuta que le proporcionó un séquito mayor y una discreta influencia entre las colonias germanas. La
intención de querer contribuir al mejoramiento de todos los alemanes, sin por
lo tanto una intencionalidad política les valió un discreto éxito y reconocimiento
(Nocera, 2006, p. 45).

Ao mesmo tempo, em solo chileno, depois de um início permeado por desconfiança e
conflito, o partido ganhou adesão gradual e soube manipular “los temores de asimilación difundidos por los chileno-alemanes para sus fines políticos y trató de aprovechar las antipatías de la
comunidad respecto de la República de Weimar” (Gaudig, Veit, 1995, p. 3).
Essa adesão significativa pode ser medida se observarmos duas excepcionalidades do caso
chileno: (1) quase de forma unânime, a Igreja Protestante teuto-chilena aderiu ao partido e militou
ardorosamente “em la campaña de defensa de la nueva Alemania”, o que ocorreu com menor intensidade em outros países da América Latina (Nocera, 2006, p. 47); (2) A Gleichschaltung nos clubes
e nas sociedades germânicas obteve tamanho êxito que os nazistas chegaram a fundar um comitê
da colônia, obviamente comandado pelo partido, para agrupar as diversas instituições aderentes.
A Gleichschaltung nos clubes seguia, na verdade, em todo o continente, quase o mesmo modelo:
primeiramente, o NSDAP fazia seus membros se filiarem em massa; quando um número suficientemente grande de aderentes – religiosamente frequentadores das assembleias importantes – se
registrava, era possível então se alcançar as diretorias.
Além de um nível menor de truculência por parte dos nazis, a própria legislação chilena
descomplicava, em certa medida, a oposição entre Volksdeutsche e Reichsdeutsche, empecilho na
ação do NSDAP em outras localidades, na medida em que reconhecia a dupla nacionalidade, fundamentada no direito de sangue (jus sanguinis). Esse conjunto de fatores permitiu ao historiador
italiano Raffaele Nocera concluir:
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Em víspera de la Segunda Guerra Mundial, el balance en Chile, con referencia a la
penetración ideológica y a la alineación política de las organizaciones existentes,
era para la estructura local del NSDAP y para los vértices del AO en Berlín más
que positivo y seguramente más rico del que presentaban Argentina y Brasil.
Las resistencias habían sido casi inexistentes, al punto que se logró organizar el
“más eficiente y numeroso partido nazi en el mundo latinoamericano” (Nocera,
2006, p. 47).

O último – porém, não menos importante – apontamento sobre a ação do NSDAP no
Chile é a sua relação com o Nacismo, ou Movimiento Nacional-Socialista, o fascismo autóctone
chileno, de inspiração nazista e pouca expressividade política. Os nacistas chilenos se inspiraram
claramente na ideologia nazista, mas os dois movimentos tinham discordâncias, em especial no
que concerne ao racismo e à posição que os teuto-chilenos deveriam ocupar em ambos (Bertonha,
2016).
Na verdade, o fascismo chileno nasceu entre os teuto-chilenos, no mesmo ano de 1932 e
recebeu apoio (organizacional e material) do também nascente Landesgruppe do NSDAP. Contudo, a ‘lua de mel’ entre os movimentos não teve continuidade diante da tentativa dos últimos de
dominar os primeiros. De qualquer forma, contatos entre o fascismo chileno e a embaixada alemã
em Santiago se mantiveram durante a década, fator complicador no contexto do putsch nacista
de setembro de 1938 (Trindade, 2004). À semelhança do que aconteceu com o malfadado golpe
integralista contra o presidente Getúlio Vargas no Brasil, em 1938, ao golpe nacista foi atribuída
participação alemã, dando início a uma campanha antigermânica, o qual teve como grand finale
um atentado à bomba na embaixada da Alemanha em Santiago (Nocera, 2006).

MÉXICO
No México, o partido logrou a conquista de alguns postos de comando das associações
germânicas, porém, em geral, não obteve adesões significativas, como as que encontramos na América do Sul, pelo menos em números absolutos (Müller, 1995). Pelas estatísticas da AO de 1937,
residiam naquele país cerca de 6.500 alemães; destes, 310 integravam a relação de membros do
NSDAP naquele ano ( Jacobsen; Smith Jr, 2007, Kobo version).
Ao contrário de outras regiões, onde disputas acirradas pela liderança consumiram as
energias iniciais do partido, no México os sete filiados iniciais receberam um ‘pedido’ da AO para
abrirem o primeiro Ortsgruppe na Cidade do México, em novembro de 1931. Três anos depois, já
contava com 191 filiados; em 1935, 264 e, em 1937, 310 (chegando a 366 em 1939). O partido se
irradiou pelo interior do país, porém, seguindo a regra, a maioria dos membros residia no Distrito
Federal (Müller, 1995).
De 1932 a 1940, o Landesgruppe teve apenas um líder, Wilhem Wirtz (a Argentina teve 6
no mesmo período, o Brasil, 3), que demonstrou incomum capacidade de contornar conflitos e de
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promover a estabilidade. Contando com a ajuda da Legação Alemã no México, Wirtz ‘anexou’ ao
partido importantes instituições germano-mexicanas, como a Associação dos Cidadãos do Reich,
rebatizada em 1935 como Comunidade do Povo Alemão no México (DeutscheVolksgemeinschaft,
DVM) e o Colégio Alemão do D.F. (Müller, 1995). Como já apontamos, essas ‘anexações’ não significavam automaticamente a filiação de seus membros ao partido, mas constituíam importantes portas
de entrada e de doutrinação aos alemães, em um número muito superior ao de filiados à NSDAP.
Assim como no Brasil e na Argentina, o conflito geracional foi agudo no interior da comunidade germano-mexicana, a partir da ‘chegada’ dos militantes nazistas e sua ação impositiva e
truculenta para a Gleichschaltung:
En México, la AO no consiguió su objetivo sin problemas, pues surgió un conflicto de generaciones, de clases y de poder. Los representantes establecidos de la
comunidad alemana, empresarios exitosos, de clase alta, más o menos dos décadas
mayores que los nazis, criticaban la juventud de los militantes, su bajo estatus
social y los pocos años de residencia en el país, todo lo cual, a su modo de ver, les
descalificaba para asumir el liderazgo de la comunidad. Aunque acertados, estos
argumentos eran más bien un pretexto para no subordinarse a las reivindicaciones
del partido y no ceder sus puestos en organizaciones que le daban a esa élite un
alto prestigio social y ventajas económicas (Müller, 1995, p. 90).

Com o intuito de ampliar a circulação das ideias nacional-socialistas, membros do NSDAP
mexicana mantiveram contatos com a ARM (Acciòn Revolucionaria Mexicana), os Camisas Douradas, o movimento fascista local. Não obstante, os nazistas não puderam estreitar relações com
aquele movimento: a ARM fora proscrita pelo governo mexicano e pouco interessava qualquer tipo
de associação com um movimento ilegal.
A relativamente baixa adesão no México pode ser explicada – para além dos conflitos
internos à comunidade germânica e do visível pouco interesse da AO – pelas condições políticas locais. À época, o país estava sob o comando de Lázaro Cárdenas, político de esquerda, cujo governo
era fortemente antifascista. Logo, boa parte dos mexicanos rechaçava os fascismos e tendia a posições mais à esquerda, em virtude da recente experiência revolucionária e de seu partido vitorioso, o
PRM (Partido de la Revolución Mexicana). Assim, em função desse cenário, alguns alemães podem
ter se censurado no momento da decisão de ingressarem na instituição. Outros alemães chegaram
a fundar um forte movimento antinazista, fato não verificado com a mesma intensidade no Brasil,
por exemplo.
Cabe ainda destacar que, para o governo mexicano, a presença alemã – e a da AO entre
os alemães – não era tomada como um entrave à constituição/manutenção da nacionalidade mexicana, como ocorreu no Brasil. O NSDAP poderia não receber a simpatia do partido no poder e dos
sindicatos, por uma questão de natureza ideológica, mas não era vista como uma ameaça à mexicanidade (Müller, 1995). Apenas na época da Segunda Guerra, em 1940, um militante nazista foi
‘convidado’ a se retirar do México. Trata-se de um dos ‘ruidosos’ e arrogantes líderes, que, inclusi83
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ve, exercia atividades de espionagem, comprometendo, assim, a neutralidade mexicana no conflito
(a propósito, em toda a América Latina, os ‘ruidosos’ iam embora primeiro). Por fim, o partido se
dissolveu em 1941, mediante a tendência quase que inevitável da aproximação do México com os
Estados Unidos.

NSDAP NAS AMÉRICAS E POLÍTICA EXTERNA ESTADUNIDENSE: OS EXEMPLOS DE
COLÔMBIA E EQUADOR
Boa parte das trajetórias dos grupos nacionais do NSDAP nas Américas foi definida pelas
ingerências de uma agressiva política externa antialemã, praticada pelos Estados Unidos na década de 1930, mas, sobretudo, na primeira metade dos anos 1940. Isso é mais visível em algumas
localidades do que em outras, especialmente naquelas em que os negócios norte-americanos se
mesclavam de forma mais desinibida com as diretrizes externas de Washington. Elegemos aqui os
casos de dois Landesgruppe que ilustram a questão.
Em 1938, a Colômbia possuía cerca de 5.000 alemães imigrantes residentes em um território que abrigava quase 9 milhões de habitantes; esse número chegaria a 8.000 em 1941, cuja
metade era de judeus alemães (Friedman, 2000). Tratava-se de um país fortemente assombrado pela
política externa estadunidense, representada pelo conhecido diplomata Spruille Braden, presente
no país justamente nos anos críticos da tomada de posição da América Latina na guerra (19391942). O maior temor estadunidense era, sem dúvida, a proximidade do país em relação ao Canal
do Panamá e a possibilidade de a Alemanha preparar uma ‘quinta-coluna’, a ele destinada, através
da Colômbia. Braden ficou conhecido por fornecer estatísticas mirabolantes da presença nazista no
país, pouco ou nada fundamentadas em dados empíricos, que incluíam de níveis de fanatismo, aos
níveis de antinazismo (Biermann Stolle, 2001). Ele costumava bradar que, na Colômbia, “se preparava um golpe de estado nazista com o fim imediato de derrubar o governo liberal e estabelecer um
conservador; e depois recuperar o Canal do Panamá para Colômbia ou para a Alemanha segundo
diferentes versões” (Donadio; Galvis, 1986, p. 181).
Ao contrário de outros países, não se registraram ondas migratórias de alemães para a
Colômbia, de modo que consideramos dispersa a forma de assentamento dessa população. Assim,
se o termo ‘colônia alemã’ deve ser usado com cautela para outros países, no caso colombiano, a
historiografia sugere o seu abandono (Biermann Stolle, 2001). Como em outros países, desde o
século anterior, os alemães fundaram clubes, sociedades e escolas. Seus negócios se destacavam,
especialmente em setores que exigiam conhecimentos técnicos específicos como importação/exportação, farmacêutica e linhas aéreas. Viviam, em geral, nas maiores cidades colombianas: Bogotá,
Medelín e Barranquilla. Nesta última, em 1933, o Partido Nazista lançou raízes, tornando a cidade
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sede de um Landesgruppe, liderado por Emil Prufert. Logo, os nazis politizaram e impuseram domínio em diversas sociedades e escolas alemãs, publicaram um jornal – o Karibischer Beobachter
(Observador Caribenho), único em língua alemã em toda a Colômbia – e alarmaram as autoridades
estadunidenses e os judeus locais.
Parte da historiografia, justificadamente, considera insuflados os números extraídos de
fontes norte-americanas sobre a presença do NSDAP no país. Fontes jornalísticas, do FBI, de adidos
militares e da embaixada de Braden chegaram ao número infundado de 1.500 membros. Na verdade, essa presença foi cerca de cinco ou seis vezes menor, estimada pelos pesquisadores acadêmicos
em 300 filiados, de acordo com a documentação produzida pelo Exército norte-americano após o
fim da guerra, a Nazy Party Membership Records (obviamente, é impossível estimarmos os simpatizantes, pelos motivos que já aludimos para o caso brasileiro).
Assim, o ‘assombroso’ número de filiados não justificava as assertivas norte-americanas
da época de que ali havia uma organização paramilitar pronta para atacar o tão protegido canal,
situado no país vizinho. O historiador Max Paul Friedman é taxativo ao afirmar: “[...] a real força
dos nazistas [colombianos] está na sua capacidade de influenciar e coagir a comunidade alemã e a
imagem temível que projetavam para os de fora” (Friedman, 2000, p. 572), fato que não é estranho
ao que temos apontado até aqui sobre outros países da América Latina.
Isso não significa que a presença nazista fosse minúscula. A Colômbia tinha um dos maiores números de filiados, em termos relativos, entre os aptos (Reichsdeutsche) no hemisfério ocidental. Cerca de um, em cada 13 alemães, era nazista militante (Friedman, 2000). Contudo, que a
força dos nazistas no país era exagerada pelos EUA, disso não restam dúvidas. É preciso levarmos
em conta, portanto, o ímpeto daquele país em adotar “[...] políticas designadas para destruir a
força da comunidade alemã da Colômbia” (Friedman, 2000), especialmente no que diz respeito aos
negócios – cujo caso da SCADTA/Avianca é o mais notório, porém não o único.
A SCADTA (Sociedade Colombo-Alemana de Transportes Aéreos) foi a primeira grande
empresa de aviação da América Latina, de capital germano-colombiano, fundada em Barranquilla
no início do século XX. No início da década de 1930, a Pam Am comprou a maior fatia da firma, mas
manteve o quadro de funcionários, dominado por alemães (de pilotos a mecânicos). Com a guerra,
a Pam Am foi forçada pelos EUA a demitir o pessoal ‘eixista’, americanizando a empresa. Seu nome,
em 1940, foi alterado para Aerovías del Continente Americano, cuja sigla sustenta até hoje: Avianca
(Friedman, 2000).
À época da guerra, as famigeradas listas negras feitas pelos EUA para a América Latina
(listas de empresas e indivíduos considerados pró-Eixo) tiveram seu antecedente na Colômbia,
pela ação precursora do embaixador Braden. Eram listas maiores que as dos países ‘ABC’, ficando
atrás somente das do México e Peru (Friedman, 2000). Após Pearl Harbor, iniciaram-se as levas de
‘deportações’ via EUA. Na verdade, muitos dos que seguiriam deportados para a Alemanha, depois
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de passarem por portos norte-americanos, ficaram presos em campos de internamento no Texas até
o fim da guerra (incluindo judeus opositores do nazismo).
Ao lado da Colômbia, um dos países que mais contribuiu para o crescimento do mito
do ‘perigo alemão’ nas mentes estadunidenses foi o Equador. Isso se deu, assim como no caso
colombiano, pela proximidade com o Canal do Panamá, aliada à política estadunidense, tendente a
mesclar convenientemente a segurança continental e os ganhos econômicos.
Com um pequeno, porém radical, grupo de filiados à NSDAP, o partido conquistou postos de gerência significativos entre clubes de Quito e Guayaquil, como o Deutscher Klub e o Club
de Guayaquil, respectivamente (além do Colégio Alemão da Capital). Em 1940, contabilizava 70
filiados entre 6.000 alemães, cuja metade era de refugiados judeus (Friedman, 2004), “[...] cifra
[...] pequeña en relación a la que se provocaba desde Estados Unidos y de la que se hacían eco los
medios de comunicación locales” (Moscoso, 2012, p. 163).
O grupo foi fundado em 1933, sob a liderança de Heinz Schulte, imigrante que chegou a
Quito após a Primeira Guerra Mundial, proprietário de uma padaria. Com certa liberdade por parte
do governo até 1937, os nazistas equatorianos desenvolveram também as instituições satélites,
presentes em outros países: Juventude Hitlerista, Organização da Juventude Feminina, Organização
das Mulheres Nacional-Socialistas, SA e Frente de Trabalho Alemã (K1997).
O mais destacado chefe do Landesgruppe foi o ex-marinheiro Walter Giese, funcionário
da Legação Alemã em Quito, frequentemente acusado de ser um espião no país. Giese, como presidente da colônia alemã da capital, chegou a receber uma condecoração do governo equatoriano,
em julho de 1939, por “serviços especiais [prestados] ao país”; o fato mostra como, às vésperas da
Guerra, as relações germano-equatorianas eram frequentemente positivas (Proaño, 2013, p. 65).
Ao contrário de outras localidades, os nazistas locais aparentavam estar perfeitamente integrados, ou tendiam a isso. Um fenômeno interessante a ser destacado é a tendência dos alemães
locais de se casarem com mulheres nativas. Os jornais opositores, como La Defensa, chegaram a
afirmar que “os nazistas alemães residentes no Equador, se escondiam ‘atrás das saias’ de suas esposas equatorianas para evitarem a deportação” (Moscoso, 2012, p. 144).
Como o Colégio Alemão de Quito funcionava como uma sede política do nazismo, a instituição foi a primeira a sofrer medidas nacionalistas aprovadas pelo governo equatoriano em 1937:
“se proibia a adoção de sistemas de organizações políticas estrangeiras, sob pena de confisco do
local, em qualquer estabelecimento de educação particular estrangeira ou regido por estrangeiros”
(Moscoso, 2012, p. 152).
Naquele país, as reações à ação nazista chegaram a fomentar a fundação de uma organização formal antinazista (Movimiento Antifascista del Ecuador), além de publicações opositoras,
feitas por imigrantes (como La Defensa). A oposição se fazia sentir também pela força da comunidade judaica equatoriana, incrementada pela imigração de refugiados do nazismo, sobretudo nos
anos 1940.
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À época da guerra, presenciou-se também no Equador o fenômeno das listas negras aliadas, cujo objetivo declarado era interromper a chegada de fundos para países do Eixo. Na verdade,
“na prática, os critérios para a inclusão na lista eram muito amplos para discriminar: ter filhos do
Colégio Alemão, por exemplo, ou possuir parentes na Alemanha, era suficiente para se ver incluído
[...]” (Friedman, 2004, p. 85). As listas não só comprometiam os listados, mas também quaisquer
empresas ou pessoas que fizessem negócios com eles, o que, invariavelmente, levou à falência de
diversos estabelecimentos germânicos e nacionais. Era quase impossível se excluir um nome da
lista, mas muito fácil se fazer parte dela.
Como em quase toda a América Latina, a Proclaimed List rendeu o fruto diplomático da
desconfiança por parte do governo equatoriano, vista como uma intromissão nos assuntos interiores do país. Essa desconfiança não resistiu à chegada da guerra à América, quando o Equador rompeu relações diplomáticas com a Alemanha. Com isso, os alemães colheram um inesperado fruto,
como sintetiza Friedman: “[...] la decisión de deportar a los ciudadanos de un país bélico, Alemania,
al país bélico opuesto, Estados Unidos, desde un país no bélico, Ecuador” (2004, p. 87). Em geral,
as listas de deportação, confeccionadas por informações estadunidenses, reuniam menos de 1/3
de membros do NSDAP, nos outros 2/3 se encontravam até judeus. O único alemão de Riobamba,
cidade localizada na região central do Equador, foi levado ao cárcere como líder do NSDAP local,
sem nunca ter se filiado.
O outro lado da pressão estadunidense para a deportação foi a coação nazista sobre certos
cidadãos do Reich. Por volta de 1942, um piloto da SEDTA, companhia aérea equatoriana, subsidiária da Lufthansa, foi ‘convidado’ por Walter Giese, chefe local do NSDAP, para se apresentar
para serviço militar na Alemanha. Com a resposta negativa, Giese teria replicado, segundo relatos
do próprio piloto: “Herr Beckmann, no se olvide que tiene un hermano y una hermana todavía en
Alemania” (Friedman, 2004, p. 89).
Assim como ocorreu na Colômbia, boa parte dos deportados do Equador ficou em campos
de internamento estadunidenses – alguns por um período de quatro anos. A política de Washington
mudara: os alemães perigosos não seriam enviados para a Alemanha e se tornariam instrumentos
de manobras, para futuras trocas de prisioneiros (muitos ‘inofensivos’ seriam deportados). Com
isso a Alemanha reteve os cidadãos equatorianos, nos territórios ocupados pelo Terceiro Reich,
gerando um impasse diplomático.
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Temos agora condições de estabelecer um quadro quantitativo e qualitativo da ação nazista na América Latina, nos principais países em que o partido
atuou nos anos 1930. Segundo Friedman, no cômputo geral das repúblicas
latino-americanas, a porcentagem de filiados ao partido em relação à comunidade-alvo, os cidadãos alemães, variou entre 3 e 8%. Como poderemos observar
abaixo, de acordo com as tabelas do próprio NSDAP, esses números se apresentam maiores em algumas localidades. A explicação para isso pode residir
na inflação dos números pelo próprio NSDAP, ou mesmo pela inexatidão dos
dados no que concerne aos Reichsdeutsche: poucos números alemães batem
com os dos governos latino-americanos.
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Tabela 3 – Relação entre o número de Reichsdeutsche e o número de filiados à NSDAP nos principais países
das Américas (entre 1937 e 1940)1
País

Número de filiados à
NSDAP (1937)

Número de cidadãos
alemães (Reichsdeutsche)

% de filiados entre os
Reichsdeutsche

Brasil

2.903

75.000

3,87%

Argentina

1.500

42.600

3,52%

Chile

985

5.300

18,58%

EUA

569

300.000

0,18%

México

310

5.500

5,63%

Colômbia

274

4.500

6,08%

Guatemala

260

2.500

10,4%

Paraguai

240

2.600

9,23%

Venezuela

221

1.200

18,41%

Peru

201

2.000

10,05%

Bolívia

169

675

25,03%

Uruguai

143

2.000

7,15

Canadá

88

?

?

Panamá (Colón)

69

200

34,5%

Equador

58

500

11,6%

Costa Rica (San José)

56

645

8,68%

Cuba (Havana)

42

250

16,8%

Honduras

41

300

13,66%

Curaçao

37

100

37%

Nicarágua (Managua)

29

355

8,16%

Haiti (Porto Príncipe)

26

250

10,04%

Suriname (Paramaribo)

13

140

9,28%

Aruba

11

30

36,66%

Rep. Dominicana (Santo
Domingo)

11

60

18,33%

Porto Rico (San Juan)

3

35

8,57%

1
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Compilação dos autores a partir de Lucas (2012); Jacobsen; Smith Jr. (2007); Müller (1995); Moraes (2008); Biermann Stolle (2001);
Friedman (2000; 2004); Statistik der AO (1937).
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Nas três Américas, mas especialmente na sua porção latina, com maior ou menor sucesso,
o NSDAP se infiltrou em meio às comunidades germânicas e ‘dialogou’, também com êxito variável,
com as especificidades locais, tanto aquelas ligadas às comunidades germânicas quanto as do país
onde elas estavam. O nazismo, enquanto ideologia e prática partidária, foi um novo e significativo
componente do cotidiano dos germano-americanos, assim como para os países que os acolhiam.
Essa presença é uma parte integrante da história da América Latina, do mundo e, evidentemente,
da história alemã. Stefan Rinke e H. Glenn Penny (2015) comentaram como a integração das comunidades de língua alemã à narrativa nacional alemã seria uma maneira de se escrever uma história
alemã menos centrada no Estado-Nacional alemão, ainda que sem esquecê-lo. Não poderíamos
estar mais de acordo.
Nossa síntese aborda o nazismo exportado para as Américas sob uma tripla ótica: 1) a relação do NSDAP com os conacionais; 2) a relação do NSDAP com os Estados, cidadãos e movimentos
semelhantes existentes em cada país; 3) os avanços e ganhos políticos dessa exportação para o
Alemanha nazista.
Sobre a primeira questão, é preciso considerar os vários posicionamentos políticos encontrados entre o repúdio e a filiação militante. Da adesão concreta à ideologia, passando pela
sua articulação com o germanismo (entendido como a preservação da pureza racial, da língua e
da identidade cultural alemã) até situações estritamente pessoais, como a necessidade de empregos. Os alemães emigrados nunca constituíram uma comunidade coesa e a presença da ideologia
e do aparato militante do partido agudizou clivagens existentes, além de criar outras novas. As
porcentagens indicam alguma coisa? Parte da historiografia considera que o número de adeptos
era muito maior que o de filiados, o que podemos denominar de teoria da ‘filiação introspectiva’,
aquela que não deixa rastros. Sua plausibilidade é, infelizmente, diretamente proporcional à falta
de evidências.
De qualquer forma, devemos considerar que a filiação ao NSDAP seria o ato máximo de
adesão, o que não exclui outras formas de apoio que são impossíveis de computarmos. Os nazistas
sabiam disso, daí a infiltração em clubes, sociedades e representações diplomáticas no exterior:
a Comunidade Étnica do Povo não era composta só por filiados (embora estes fossem a ‘nata’),
era composta por alemães convictos sobre a Nova Alemanha. Em localidades onde o partido foi
precocemente proibido, como nos Estados Unidos, as agremiações germano-americanas eram o
lugar privilegiado de arregimentação. A despeito da baixa porcentagem de filiados naquele país, de
acordo com os registros da AO, é sustentável a ideia de que havia muito mais adeptos na terra de
Tio Sam do que na maior república da América Latina.
De qualquer forma, há indícios de que a cisão provocada pelo NSDAP tenha causado significativo incômodo, especialmente para os indivíduos e suas famílias, imigrados no século anterior.
Os nazistas eram jovens, arrogantes e portadores do selo estatal-partidário da pátria-mãe. Desem91
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barcaram na América com o propósito da uniformização da comunidade, em geral, passando por
cima das estruturas organizativas pré-existentes. O resultado foi um conflito, que também é multifacetado em seu caráter: ideologia, status e poder intracomunitários também fazem parte dessa
equação, muitas vezes. Os alemães mais velhos pensavam em toda essa novidade como invasiva e
deteriorativa das boas relações com os cidadãos e os Estados onde eles viviam.
Sobre a segunda questão (a relação do NSDAP com os Estados, cidadãos e movimento
semelhantes em cada país), a diversidade de cenários é gritante e cambiante ao longo do tempo. Excetuando a América do Norte, que tomou posições enérgicas mais cedo contra agremiações
estrangeiras, o resto dos países que abrigaram seções do Partido Nazista começaram cultivando
boas relações com os enviados do Führer. É certo que os nazistas conviveram com a tradicional
desconfiança de grupos nacionalistas latino-americanos que viam desde a Primeira Guerra o alemão como ameaça. Contudo, até o início da Segunda Guerra, pouco se fez contra os partidários a
não ser que fossem demasiadamente ruidosos, atrapalhando as boas relações com os ‘anfitriões’.
As relações comerciais para com a Alemanha, uma gigante compradora de “bens coloniais”, eram
mais importantes que o apreço pela democracia, que já era restrito ao sul do Rio Grande. Golpes
de Estado e a implantação de ditaturas nacionalistas locais anteciparam, em alguns casos, medidas
nacionalizantes e de repressão ao partido e, a reboque, aos alemães.
A guerra mudou esse quadro, sobretudo depois do alinhamento americano contra o Eixo.
A espionagem e o quinta-colunismo, propósitos menores no quadro de ação da AO, foram agigantados nos relatórios dos aparatos repressores de toda a América. Logo, campos de prisioneiros
confinavam “súditos do Eixo” em todas as Américas, com destaque para os campos do Texas, que,
inclusive, recebiam alemães de nações latinas, como uma espécie de estágio antes das deportações
(misto de livramento, subserviência latina e bizarrice diplomática). Alguns alemães nunca saíram do
Texas ou retornaram para a Alemanha. Nem de longe, todos os prisioneiros eram nazistas convictos.
Todos os ‘tons de vermelho’, entre a dicotomia adesão/repulsa, foram eclipsados pela guerra e pelo
processo de ‘americanização’ impostos pelo Tio Sam.
No que concerne aos fascismos autóctones, os casos variam de país para país, no entanto,
em geral, a AO olhava com desconfiança os movimentos de camisas coloridas locais – talvez com
um pouco mais de margem de manobra do que o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha,
sobretudo porque a ligação com esses movimentos, invariavelmente subversivos, tendia a atrapalhar relações maiores, comerciais e diplomáticas. Essa tendência não impediu, não obstante, aproximações em nível de base e nem mesmo auxílio financeiro a um movimento latino, como ocorreu
no Chile. Para a historiografia, em suma, a ideia de uma aliança fascista nas Américas, envolvendo
o nazismo, soa mais como caricatura de um devaneio de Mussolini (ou de um relatório estadunidense) do que como realidade, especialmente quando se trata do nazismo com sua pirâmide racial.
Sobre a terceira questão (os avanços e ganhos políticos dessa exportação para o Alemanha
nazista), está claro que a Alemanha conseguiu acionar um Exército de reserva durante a guerra,
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com a repatriação de jovens em idade militar, mas que isso só foi realmente importante na Europa.
No caso da América Latina, há uns poucos indícios – para o caso brasileiro, ver Oliveira (2008) – de
descendentes de alemães dos Estados Unidos, do Brasil ou do Chile lutando nas forças alemãs, mas
esse é um tema que ainda não atraiu grandes investigações. De qualquer forma, um número negligenciável, até porque havia dificuldades quase insuperáveis para se atravessar o oceano dominado
pelas Marinhas aliadas2, o que indica como os ganhos maiores da presença partidária nazista nas
Américas foram, talvez, os simbólicos.
Não podemos conjecturar o papel da AO em uma hipotética guerra europeia vencida pela
Alemanha, porque isso não aconteceu. Também não houve sucessos consideráveis em influenciar
governos locais a fazerem o jogo da Nova Alemanha (aqui é importante não confundirmos a AO
com a diplomacia alemã tradicional que conseguiu sucesso relativo, ainda que temporário). O Partido Nazista conseguiu, na prática, um sucesso respectivo em espalhar a ideia da Comunidade Étnica
do Povo, propagandear a Nova Alemanha, convencer o emigrado da necessidade de se manter
conectado à Vaterland. O sucesso só não foi maior porque os nazistas eram mais excludentes do
que integradores; conseguiam atrair a repulsa até mesmo de nazistas convictos que viviam no exterior. Em algumas localidades, é de notarmos, essa história foi menos conflituosa do que podemos
supor, com a nazificação de parcelas consideráveis da população de origem germânica que vivia na
América, sem grandes traumas, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial.
Os dados e as análises apontadas até aqui são apenas alusivos da constituição do tema
desta pesquisa – pela razão óbvia do espaço. A historiografia da ação nazista nas Américas ainda
precisa se desenvolver em certas áreas sensíveis, especialmente na sua internacionalização, de forma a desvendar os múltiplos contatos entre as redes montadas pelos fascismos europeus com os
fascismos e governos locais e entre si (Bertonha, 2018a). Ela já se sedimentou, contudo, em várias
das temáticas e localidades possíveis relacionadas ao tema; em termos quantitativos, alcança um
considerável número de publicações, hoje, passíveis de sistematização. Tal sistematização, aliás,
também é fundamental para se facilitar aos futuros pesquisadores a movimentação em meio ao já
constituído. É uma das razões do presente livro.

2

O mesmo poderia ser dito para o caso italiano. O regime foi capaz de formar uma força de italianos que viviam no exterior para a luta
na Guerra da Etiópia, mas, na Segunda Guerra Mundial, a única coletividade italiana que forneceu um número razoável de soldados
para as Forças Armadas italianas foi a Tunísia, não por acaso sob ocupação italiana. Ver Bertonha (2018b e 2019).
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SOBRE A
INDEXAÇÃO

Apesar de parecer um trabalho eminentemente técnico, a formatação
de uma bibliografia implica em alguma subjetividade e, especialmente, em escolhas. Realmente, algumas balizas tiveram que ser estabelecidas, até para que
este trabalho pudesse ser completado e para que um mínimo de ordem e uniformização pudesse ser estabelecido.
Em primeiro lugar, fizemos a opção por trabalhar, nas referências,
com o continente americano. Estamos conscientes, como fica evidente na introdução, de que a ação nazista no exterior foi além dessa região do mundo,
atingindo a Europa, o Oriente Médio, o Extremo Oriente etc. No entanto, as especificidades do continente americano, já indicadas e a falta de um instrumento
específico para a região nos fazem acreditar que se justifica um foco próprio,
sem desmerecer uma visão de conjunto. Como igualmente já explicitado na
introdução, o foco do livro é a América Latina, mas foi decidido acrescentar, ao
corpo das referências, as relativas aos Estados Unidos e ao Canadá.
Em segundo lugar, é evidente que esse é um work in progress contínuo. Fizemos a seleção de 632 referencias que podem ser de utilidade para
os pesquisadores do tema, mas novas referências sempre surgem e, portanto,
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esse trabalho pode se considerar completo apenas até a data da sua finalização. Do mesmo modo,
sabemos das limitações desse levantamento e que é impossível afirmarmos que nenhum texto produzido ficou de fora. A própria experiência acadêmica dos autores no tocante ao tema – com vivência particular no Brasil, na Argentina e no Canadá – pode ter afetado a sua capacidade de coleta
e seleção, ainda que todos os esforços tenham sido feitos para amenizar esse problema.
Também não acreditamos que a listagem aqui presente esteja imune a lacunas ou imprecisões. No entanto, prováveis erros não invalidam o trabalho como um todo e a perspectiva dos
autores é que esse trabalho seja um facilitador de futuras pesquisas e não um substituto a elas.
Foram indexados livros, teses e dissertações (incluindo trabalhos de conclusão de curso
e monografias de especialização), artigos publicados em revistas, além de textos publicados em
anais de congressos científicos, fosse em papel ou em CD-ROM. Trabalhos manuscritos, trabalhos
em andamento, artigos de jornais e revistas ou material sem identificação ficaram de fora, salvo
exceções fundamentais.
No caso de revistas eletrônicas mais formais e/ou anais de eventos on-line, a indexação foi
feita, pois se trata de veículos de divulgação válidos. Mas não nos preocupamos em registrar as URLs
de cada revista ou artigo, que estão sempre mudando. Já textos em blogs, páginas da internet ou
outros materiais que podem ser alterados a todo o momento na Web e/ou não têm uma estrutura
mais formal não foram levados em conta.
Outra opção que fizemos foi a de manter, na listagem, os textos que são claramente repetições. No mundo acadêmico de hoje, é uma praxe publicar alguns artigos com resultados provisórios de pesquisa antes da defesa da dissertação ou tese. Muitas vezes, além disso, a tese defendida se
transforma em livro e em outro conjunto de artigos e textos publicados em anais de eventos. Com o
advento do CD-ROM e da internet, o quadro se tornou ainda mais complexo, com anais eletrônicos
e revistas on-line barateando imensamente os custos de produção e permitindo maior facilidade
para a publicação de artigos, nem todos de valor igual.
Com isso, temos uma multiplicação intensa do número de textos. Qualquer pesquisador
sabe, normalmente, que isso ocorre e já se previne, selecionando o que vai ler de cada autor e
tendo clareza dos trabalhos fundamentais de cada um. Assim, é perfeitamente possível, ao examinarmos a produção de qualquer um dos autores aqui indexados, identificarmos suas grandes obras,
os artigos que vieram antes e que se tornaram menos importantes depois da publicação das suas
teses ou livros e mesmo os que apenas os atualizam posteriormente.
Seria possível, assim, fazermos um corte substancial na listagem de referências, reduzindo-a a uma fração. Apenas eliminando as teses e os artigos que se tornaram livros e as traduções para
línguas estrangeiras, já teríamos uma diminuição substancial e fica a dúvida do porquê de isso não
ter sido feito.
A primeira é a praticidade. É possível que, em dada biblioteca, esteja disponível uma cópia
da tese ou então um exemplar de uma revista onde saiu um artigo relevante, mas não o livro, ou
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vice-versa. Assim, é importante darmos, aos futuros usuários, o máximo de opções para suas escolhas. O mesmo pode ser dito das versões em diversas línguas, cuja disponibilidade na listagem pode
facilitar a vida dos que não dominam mais do que um idioma.
Além disso, nem sempre, dada a evolução do pensamento de cada autor, os textos publicados em épocas diferentes são exatamente iguais e pode haver interesse em acompanhar essa
evolução ou verificar detalhes sobre um assunto dado que foi retomado depois. Assim, a listagem
ficou relativamente extensa, cabendo a cada pesquisador fazer a sua seleção.
No tocante aos livros de época, tivemos que ser bastante criteriosos, já que a produção
coeva foi bastante intensa e seria muito difícil recuperá-la na totalidade, a não ser com uma minuciosa pesquisa em cada região e país do continente. Os livros e artigos mais gerais ou emblemáticos
foram mantidos, mas não os excessivamente específicos ou focados em apenas um país.
Além dessas questões técnicas e metodológicas, foi necessário estabelecermos parâmetros
definidos não apenas no tocante a tempo e espaço como também em termos de assunto. Como
indicado no próprio título e na discussão na introdução, o foco deste trabalho são os Auslandsdeutsche e sua relação com o nacional-socialismo no continente americano durante o período entre
as duas guerras mundiais. Do mesmo modo, outro foco deste trabalho, completamente associado
ao primeiro, é a atuação do próprio NSDAP –por meio principalmente, mas não só, da AO – nas
Américas.
O grande dilema é que essa atuação do Partido Nazista alemão e a relação do nazismo com
os emigrados alemães não fazem nenhum sentido a não ser dentro do contexto maior das relações
do Estado alemão com os países da região. Durante a guerra, além disso, esses relacionamentos se
desdobraram em outros tópicos, como indicado na introdução, como a espionagem, os serviços de
inteligência e a propaganda etc. No limite, tais itens também teriam que ser inclusos neste texto e
em detalhe, o que ampliaria ainda mais a listagem de referências.
Tal ampliação fugiria, porém, do objetivo deste levantamento, e o foco que desejamos seria perdido. Dessa forma, optamos por uma abordagem intermediária. Procuramos incluir todos os
textos possíveis sobre o tema central – o NSDAP, as coletividades alemãs e sua relação com as Américas –, enquanto os relacionados ao contexto maior só foram inclusos quando houvesse menções
diretas à problemática dos alemães no exterior. O tema dos alemães antifascistas pareceu relevante
o suficiente para ser incluso na nossa listagem.
Dessa forma, a intenção básica deste trabalho é fornecer, aos alunos e pesquisadores que
começam a adentrar a temática, um instrumental básico que facilite a sua pesquisa, e não algo que
limite as suas opções de início. Esta bibliografia orientativa foi construída imaginando que os seus
usuários serão capazes de utilizá-la como um primeiro passo na sua trajetória, cabendo a cada um,
evidentemente, fazer os recortes que considerar adequados. Um index geográfico e com alguns
temas chave, em anexo, foi construído justamente para facilitar esses recortes.
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Esse index já indica, na verdade, os principais eixos da produção historiográfica: os temas
principais, os pontos já bastante explorados e os a explorar, as principais questões e problemas do
campo.
Um primeiro elemento que fica evidente é a distribuição geográfica desigual das pesquisas. Em linhas gerais, a produção historiográfica reflete questões eminentemente práticas, como a
maior ou menor concentração de imigrantes germânicos e a estrutura universitária existente (com a
consequente maior capacidade de produzir conhecimento). Dessa forma, não espanta que existam
mais textos sobre o Uruguai do que sobre a Venezuela ou que os historiadores do Chile e do Canadá
tenham produzido um número apreciável de trabalhos.
Algumas discrepâncias, contudo, aparecem. O país “mais germânico” das Américas e que
conta com o maior sistema universitário do mundo, os Estados Unidos, reúne um número relativamente pequenos de textos que abordam a relação da comunidade germânica local com o Terceiro
Reich. Uma substancial quantidade de artigos e livros foi produzida a respeito de temas correlatos
como as ações do governo americano para anular as atividades nazistas na América Latina e, dada
a importância dessas atividades, tomamos o cuidado de acrescentá-las ao presente guia. Mesmo
assim, era de esperarmos uma quantidade maior de estudos. O mesmo pode ser dito da Argentina,
onde os estudos são abundantes, mas menos do que esperaríamos.
Por outro lado, a produção brasileira é substancial, o que referenda, ainda uma vez, a
observação, citada anteriormente, de Luís Edmundo Moraes de que os historiadores brasileiros
foram especialmente dedicados ao estudo do tema. A produção brasileira é tão abundante que, na
indexação, decidimos incluir os Estados brasileiros, com destaque, por motivos óbvios, aos Estados
do sul. As razões dessa dedicação da historiografia brasileira ao tema e do aparente desinteresse da
argentina e da americana deveriam ser, contudo, mais bem discutidas.
Em termos temáticos, é interessante observarmos como a oposição ao nazismo dentro
das comunidades alemãs e a presença, na América Latina, de alemães antifascistas e judeus alemães
e austríacos refugiados do nazismo acabaram por se converter em alguns dos temas centrais da
historiografia. Do mesmo modo, a repressão dos vários Estados às atividades nazistas – fosse pela
vigilância policial, pela internação ou pela aplicação de políticas de nacionalização – recebeu grande atenção. Em certo sentido, a oposição ao nazismo adquiriu uma importância, em termos proporcionais, relativamente maior dentro da historiografia do que as próprias atividades do NSDAP.
Outro eixo de pesquisa que recebeu grande atenção foi a relação diplomática dos vários
Estados com a Alemanha nazista e, especialmente, os contatos dos nazistas com os partidos fascistas locais, como os integralistas brasileiros, os nacistas chilenos, os grupos fascistas canadenses e
americanos e outros. A impressão que fica é que os olhares ao nazismo no continente estão sempre
conectados às questões mais amplas, das sociedades locais, indo além das comunidades alemãs,
o que é positivo, mas também impede uma reflexão mais focada nas questões das comunidades
germânicas.
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Como já indicado, faltam estudos comparados e gerais que permitam colocarmos a experiência dos nazistas nos vários países em confronto e estabelecermos padrões gerais de análise
e comparação. O trabalho de indexação confirmou como eles são realmente muito poucos, o que
indica como ainda resta muito trabalho a ser feito nessa direção.
De qualquer forma, para resumirmos, a indexação aqui apresentada indica o estado da arte
do tema no momento em que se escreve. Cabe agora à novas gerações de historiadores preencherem as lacunas, reverem as hipóteses, fazerem novas perguntas e investigarem novas fontes, o que,
como em todos os campos da história, é a maneira de fazer o conhecimento histórico progredir e se
sofisticar. Sendo esse um tema de, infelizmente, inesperada atualidade e relevância, o trabalho dos
historiadores se torna ainda mais necessário, e o presente trabalho espera colaborar nessa direção.

115

INDEX

GEOGRÁFICO
América Latina (gerais) 24, 50-51, 82, 178, 189, 194, 204, 292-293, 325, 394,
455, 470, 480, 479-480, 506-507, 520-522, 549, 599, 605-606
América Latina (estudos comparados) 201-202, 309, 424, 459
Argentina 2, 19, 27, 38, 126-127, 144-145, 184-188, 201-202, 250, 275-277, 280281, 286-287, 290-291, 309, 312-315, 365, 376, 384-389, 400, 413, 424, 431444, 482, 500-501, 517, 520-521, 531, 537-538, 544-545, 547, 568-569, 591-593,
596-598, 608.
Bolívia 2
Brasil 1,4-9, 12-18, 20-21, 25-26, 31, 35-36, 45, 52, 54, 60-64, 67, 71, 76-78, 83100, 101, 103-104, 146-150, 152, 156-158, 201-202, 207-232, 237, 239, 254-256,
262, 264-266, 269-272, 278-279, 298-299, 307, 309, 316-317, 322-324, 330, 332,
334-339, 341, 343-346, 348354-355, 357-364, 414, 424, 427-429, 447, 449-450,
453-454, 456-457, 460-477, 484-485, 491, 495-496, 502, 504-505, 508, 512,

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

522-523, 526-530, 534-536, 543, 556-557, 559, 564-567, 570-577, 579-586, 601-603, 607, 621, 629,
632, dos quais
Bahia 581
Espírito Santo 577
Paraná 12-14, 16-18, 64, 107-108, 166, 322-324,341, 354-355, 450, 469-476, 582-586, 601, 632
Pernambuco 336-337
Rio de Janeiro 405, 408-409, 523
Rio Grande do Sul 1, 8-9, 31, 35, 120-121, 139, 156, 164-168, 207-232, 239, 255-256, 427-429, 456457, 460, 477, 512, 601-603, 607, 622
Santa Catarina 6-7, 20-21, 67, 76-77, 104, 120-121, 157-158, 161, 190-193, 211-212, 254, 307, 316317, 344, 504, 570-571
São Paulo 71, 86, 89, 109, 130-132,334, 467-468
Canadá 41-42, 46, 143, 154, 165, 170, 246-248, 296, 300-303, 333, 342, 377-378, 416, 426, 452, 490,
511, 524, 600, 606, 610-616, 618, 624
Chile 43, 49, 102, 106, 115-116, 126, 159-160, 200-203, 237, 253, 274-275, 309-310, 356, 417, 424,
478, 481, 508, 510, 558, 560, 630-631
Colômbia 47-48, 55-58, 81, 141, 171, 174, 195, 289, 390
Costa Rica 404
Cuba 548
Equador 119, 177, 297, 326, 415, 483
Estados Unidos 28-29, 34, 37, 70, 79, 112, 124-125, 128-129, 142, 151, 153, 169, 205-206, 240-244,
249-251, 260, 273, 305, 308, 319, 321,328, 342, 352, 446, 458, 503, 518, 546, 578, 585, 595, 598,
606, 618, 623, 625-628
México 2, 22-23, 80, 199, 234-235, 295, 392-393, 395, 398, 423-424, 492-494, 555, 609
Paraguai 252, 37-371, 375, 562-563

118

Index

Peru 366-367, 397
Uruguai 3, 72-75, 451, 497-499
Venezuela 32, 198

TEMÁTICO
Antissemitismo 3, 22, 42, 241-243, 336-337
Auslandsorganization der NSDAP (gerais) e outras instituições alemãs 30, 44, 50-51, 66, 233, 257258, 261, 263, 282-285, 306, 320, 340, 347, 351, 381-383, 412, 590
Antifascismo alemão 2, 23,53, 119, 152, 184-188, 210, 213, 215, 222, 244, 248,277, 297, 318, 392394, 544-545, 561
Cientistas, intelectuais, diplomacia cultural 11,24, 95, 103, 196-197,236, 401, 526-530, 575-577
Cinema e rádio 164, 278-279, 345, 540-541
Emigração nazista (pós 1945) 65, 88, 170, 312-314, 333, 342, 365, 376, 384-389, 501, 533, 547,
568, 619
Empresas de aviação 56, 69, 162-163, 332, 491
Escolas em língua alemã 9, 35, 76-77, 120-121, 317, 338-339, 345, 456-457
Espionagem 125, 140-142, 247, 272, 288, 296, 300-303, 352, 380, 400, 416, 462, 525, 548, 605-606
Estados Unidos e ações antialemãs na América Latina 39-40, 174-175, 259, 349-350, 353, 371-372,
402, 436-439, 442-443, 486-489, 525, 551,553-555, 585-586, 606
Exílio antifascista alemão 38, 53, 146-150, 289, 298-299, 304, 330, 400, 416, 434-435, 458, 485, 492,
513-516, 521, 539-541, 543, 568, 521, 523, 531-532, 549, 592-595
Exílio judaico alemão 22-23, 33, 52, 64, 83-85, 87, 90-91, 94, 96-100,171, 234-235, 237,281, 289,
322-324, 326, 334-335, 354-355, 395, 418-420, 430, 450, 497-499, 502, 630
Forças Armadas (contatos com Alemanha) 19,58, 204, 356, 479-480, 517, 569
German-American Bund 29, 34, 37, 79, 321, 503, 588-589, 611-615
119

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

Igrejas (Católica e Protestantes) 3, 35, 226, 316, 623
Jornais locais ou em língua alemã (nazistas e antinazistas) 8, 151, 153-154, 237, 250, 253, 277, 286,
338-339, 558
Partidos e movimentos fascistas autóctones (relação com o nazismo) 13, 18, 22, 36, 41-43, 46, 104,
126, 207-209, 217, 230-231, 253, 269-270, 309-310, 329, 344, 379, 396, 426, 490, 494, 504, 510511, 518, 546, 580, 599, 600, 602, 604, 618, dos quais
Camisas douradas mexicanas 22, 494
Fascistas canadenses (Adrien Arcand) 41-42, 46, 426, 490, 511, 600, 618
Fascistas americanos 518, 546, 618
Integralistas brasileiros 13, 18, 36, 104, 126, 207-209, 217, 230-231, 269-270, 309, 344, 379, 396,
504, 580, 602, 604
Nacionalistas argentinos 126, 309
Nacistas chilenos 43, 126, 253, 301, 310, 510
Política externa das Alemanhas imperial e nazista (expansionismo e emigração) 39-40, 50-51, 113114, 123, 236, 264-265, 267-268, 325, 327, 331, 373, 448, 455, 479-480, 506-507, 542, 550, 552,
556-557, 617, 620-621
Relações diplomáticas com a Alemanha (países individuais) 20, 25-26, 54-55, 57, 74, 110-112, 127,
144-145,214-216, 218, 220-221, 227, 274, 290, 305, 334, 391, 413, 422, 447, 455, 479-480, 564-567,
608, 625-629
Repressão, vigilância e aprisionamento dos nazistas 1, 4-5, 15, 31, 67, 71, 76-78, 81, 86, 131, 134,
156, 158, 169, 172-173, 175-176, 179-183, 190, 222-224, 300-303, 307, 336-337, 341, 377-378, 427429, 461-477, 534-536, 570-574, 582-584, 606-607, 622, 624, 631, dos quais
Internamentos 169, 172-173, 175-176, 179-183, 377-378, 464-467, 624
Vigilância policial 4-5, 15, 31, 71, 78, 81, 86, 131, 134, 156, 300-303, 337, 341, 461-463, 470-476,
534-536, 582-584, 606, 622
Nacionalização 1, 67, 76-77, 158, 190, 223-227, 367, 427-429, 477, 570-574, 607

120

GUIA DE REFERÊNCIAS

1. ACKER, Celso Henrique. Serviço militar e nacionalidade: os Tiros de
Guerra no Rio Grande do Sul – O Tiro de Guerra 337 de Ijuí (1917-1944).
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, Porto Alegre, 1996.
2. ACLE-KREYSIN, Andrea. Shattered dreams of anti-fascist unity: German
speaking exiles in Mexico, Argentina and Bolivia, 1937–1945. Contemporary European History, [S. l.], v. 25, n. 4, p. 667-686, nov. 2016.
3. ALDRIGHI, Clara. La ideologia antisemita en Uruguay. Su contexto catolico
e conservador (1870-1940). In: Antisemitismo en Uruguay. Raíces, discursos, imágenes (1870-1940). Montevideo: Ediciones Trilce, 2000.
4. ALVES, Eliane Bisan. A comunidade alemã sob suspeita. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). Inventário DEOPS Alemanha. São Paulo: Arquivo
do Estado, 1997.
5. ALVES, Eliane Bisan. Etnicidade, nacionalismo e autoritarismo: a comunidade alemã sob vigilância do DEOPS (190-1945). São Paulo: Associação
Editorial Humanitas/Fapesp, 2006.

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

6. AMORIM, Aluizio Batista de. Nazismo em Santa Catarina. Florianópolis: Insular, 2000.
7. AMORIM, Aluizio Batista de. O movimento nazista em Santa Catarina. In: Revista História Catarina, [S. l.], v. 5, n. 5, p. 35-37, out./nov./dez. 2007.
8. ARENDT, Isabel Cristina. Representações de germanidade no “Jornal Geral para o Professor”.
Dimensões – Revista de História da UFES, [S. l.], n. 18, p. 104-138, 2006.
9. ARENDT, Isabel Cristina. Representações de germanidade, escola alemã-brasileira e nacional-socialismo. In: XXIII Simpósio Nacional de História; História: guerra e paz. Anais [...].
Londrina: ANPUH, 2005.
10. ARNDT, Karl John Richard; OLSON, May E. The German language press of the Americas,
1732-1968. History and bibliography. München: Verlag Dokumentation, 1976.
11. ASH, Mitchell G.; SÖLLNER, Alfons. Forced migration and scientific change. Emigré German-speaking scientists and scholars after 1933. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
12. ATHAIDES, Rafael. Entre a recreação e a subversividade. A construção dos olhares sobre o Partido Nazista no Estado do Paraná. In: III Seminário Internacional de História. Anais [...].
Maringá: UEM, 2007.
13. ATHAIDES, Rafael. A historiografia e as relações nazi-integralistas. In: XXV Simpósio Nacional
de História - História e Ética. Anais [...]. Fortaleza: ANPUH, 2009.
14. ATHAIDES, Rafael. Os nazistas e a comunidade germânica paranaense: as relações de poder
intracomunitárias nos anos 1930 e as sequelas do pós-guerra. Coletâneas do Nosso Tempo,
vol. 8, 2010.
15. ATHAIDES, Rafael; PEREIRA, Márcio José. Da xenofobia ao inimigo de guerra: o Estado Novo e
a situação da comunidade germânica no Brasil. In: SILVA, Francisco C. Teixeira da, et al. (Org.).
O Brasil e a Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Multifoco, 2010.
16. ATHAIDES, Rafael. Entre suásticas e pinheiros. História Viva. v. 87, 2011.
17. ATHAIDES, Rafael. O Partido Nazista no Paraná 1933-1942. Maringá: EDUEM, 2011.
18. ATHAIDES, Rafael. O Partido Nazista e a Ação Integralista Brasileira no Paraná (1933-1937). In:
CARVALHO, Bruno Leal Pastor de; LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no Brasil:
Partido, Ideias, Práticas e Reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
19. ATKINS, George Pope; THOMPSON, Larry V. German military influence in Argentina, 19211940. Journal of Latin American Studies, v. 4, n. 2, nov. 1972.
122

Guia de referências

20. AZEVEDO, Mônica Velloso. Os “Auslandsdeutsche” no Brasil. As colônias alemãs no contexto
das relações Brasil-Alemanha. Um olhar sobre o vale do Itajaí-Açu, 1937-1945. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação da UERJ, Rio de Janeiro, 2002.
21. BACK, Sílvio. Aleluia, Gretchen. Porto Alegre: Editora Movimento, 1978.
22. BACKAL, Alicia Gojman de. Camisas, escudos y desfiles militares – Los Dorados y el antisemitismo en México (1934-1940). México, D.F.: Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán
(UNAM)/Fondo de Cultura Económica, 2000.
23. BANKIER, David. El movimiento Alemania Libre y la comunidad judía de México. Proceedings
of the World Congress of Jewish Studies, 1985.
24. BARBIAN, Nikolaus. Auswärtige Kulturpolitik und “Auslandsdeutsche” in Lateinamerika
1949-1973. Osnabrück: Springer VS, 2013.
25. BARTELT, Dawid Danilo. “Fünfte Kolonne” ohne Plan. Die Auslandsorganisation der NSDAP in
Brasilien, 1931-1939. Ibero-Amerikanisches Archiv, 19, 1/2, 1993.
26. BARTELT, Dawid Danilo. Die Auslandsorganisation der NSDAP in Brasilien im Rahmen
der deutsch-brasilianischen Beziehungen 1931 bis 1939. Magisterarbeit. Freien Universität
Berlin, 1991.
27. BECKE, Carlos von der. Destrucción de una infamia. Falsos “Documentos oficiales”. Buenos
Aires: edição do autor, 1956.
28. BELL, Leland V. In Hitler’s shadow. The anatomy of American Nazism. Port Washington:
Kennikat Press, 1973.
29. BELL, Leland V. The failure of Nazism in America: the German American Bund, 1936-1941. Political Science Quarterly, [S. l.], v. 85, n. 4, p. 585-599, dec. 1970.
30. BENDERSKY, Joseph W. The myth of the German fifth Column: a study of the Auslands-Organisation of the NSDAP, 1931-1945. M. A. thesis. Michigan State University. East Lansing, 1972.
31. BENEVENUTO, Estela Carvalho. A polícia e a revista Vida Policial: uma face do Estado Novo
no Rio Grande do Sul. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em
História da PUCRS, Porto Alegre, 1997.
32. BENÍTEZ, Ebelio Espínola. Actividades del Banco Alemán antioqueño en Venezuela en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Montalban, [S. l.], n. 35, p. 131-?, 2002.
33. BENZ, Wolfgang. Deutsch-jüdisches Exil: das Ende der Assimilation? Identitätsprobleme deutscher Juden in der Emigration. Berlin: Metropol Verlag, 1994.
123

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

34. BERG, Andrew Scott. Lindbergh – Uma Biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
35. BERGESCH, Cecília Adelaide. Política de nacionalização e suas repercussões nas igrejas e
escolas do vale do Taquari (1930-1945). Dissertação (Mestrado em História) - Programa de
Pós-Graduação em História da PUCRS, Porto Alegre, 2003.
36. BERGMANN, Stefan. Brasiliens Grünhemden – Griff nach der Macht: Integralismus, eine
rechtsextreme Bewegung in den 30er Jahren. Mettingen: Brasulienkunde-Verlag. 1996.
37. BERNSTEIN, Arnie. Swastika Nation. Fritz Kuhn and the Rise and Fall of the German American
Bund. New York: St. Martin’s Press, 2013.
38. BERTAGNA, Federica; SANFILIPPO, Matteo. Per una prospettiva comparata dell´emigrazione
nazifascista dopo la seconda guerra mondiale. Studi Emigrazione, [S. l.], n. 155, p. 527-554,
2004.
39. BERTONHA, João Fábio. Amanhã o mundo? Uma análise da produção histórica recente sobre os
objetivos internacionais da Alemanha Nazista. RelNet, Brasília, 1998.
40. BERTONHA, João Fábio. Sobre a Direita – Estudos sobre o fascismo, o nazismo e o integralismo. Maringá: EDUEM, 2008.
41. BERTONHA, João Fábio. Do Canadá para o mundo: as relações entre os fascismos canadenses e
o universo fascista mundial entre as duas guerras mundiais. Interfaces Brasil/Canadá. Revista
Brasileira de Estudos Canadenses, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 155-181, 2011.
42. BERTONHA, João Fábio; CALDEIRA NETO, Odilon. Fascismos e fascistas em comparação: Gustavo Barroso, Adrien Arcand e o antissemitismo no Brasil e no Canadá no entreguerras. História
e Perspectivas, Uberlândia, v. 28, n. 53, p. 371-400, 2015.
43. BERTONHA, João Fábio. Los nacistas chilenos y el mundo. Las relaciones entre el Movimiento
Nacional Socialista de Chile y sus vecinos sudamericanos (1932-1938). In: BERTONHA, João
Fábio; BOHOSLAVSKY, Ernesto. Circule por la derecha. Percepciones, redes y contactos entre
las derechas sudamericanas, 1917-1973. Los Polvorines: Ediciones Universidad Nacional de General Sarmiento, 2016.
44. BERTONHA, João Fábio. A Segretaria Nazionale dei fasci all´estero, a NSDAP-Auslandsorganisation, o Servicio Exterior de la falange e as políticas externas dos partidos fascistas no entre-guerras. O caso latino-americano. Nuevo Mundo Mundos Nuevos (on-line). Colóquios, publicado
em 6 jun., s/p., 2017.
45. BERTONHA, João Fábio. Os estudos sobre o nazismo no Brasil e a sua necessária internacionalização. In: CARVALHO, Bruno Leal Pastor de; LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no
Brasil: Partido, Ideias, Práticas e Reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
124

Guia de referências

46. BETCHERMAN, Lita-Rose. The Swastika and the Maple Leaf - Fascist movements in Canada in
the thirties. Toronto: Fitzhenry Whiteside, 1978.
47. BIERMANN STOLLE, Enrique. Distantes y distintos: los emigrantes alemanes en Colombia,
1939-1945. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/División de Investigación Bogotá/Facultad de Ciencias Humanas, 2001.
48. BIERMANN STOLLE, Enrique. Fern und fremd: die deutschen Emigranten in Kolumbien, 19391945. Essen: Die Blaue Eule, 2001.
49. BLANCPAIN, Jean-Pierre. Les Allemands au Chili (1816-1945). Colônia: Bohlan Verlag, 1974.
50. BLANCPAIN, Jean-Pierre. Migrations et mémoires germaniques en Amérique Latine: à
l’époque contemporaine: contribution à l’étude de l’expansion allemande outre-mer. Estrasburgo: Presse Universitaire de Strasbourg, 1974.
51. BLANCPAIN, Jean-Pierre. Des visées pangermanistes au noyautage hitlérien. La nationalisme
allemand et l’Amérique latine (1890-1945). Revue Historique, t. 281, fasc. 2, 1989.
52. BLAY, Eva Alterman. Inquisition, Inquisitionen. Aspekte der Teilhabe der Juden am sozio politischen Leben in Brasilien der 30er Jahre. In: SCHRADER, Achim; RENGSTORF, Karl Heinrich.
Europäische Juden in Lateinamerika. Köln: Werner Rohrig Verlag, 1989.
53. BOBERACH, Heinz, et al. (Orgs.). Quellen zur deutschen politischen Emigration, 19331945: Inventar von Nachlässen, nichtstaatlichen Akten und Sammlungen in Archiven und Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland. München: K. G. Saur, 1994.
54. BOELCKE, Willi A. Die Waffengeschäfte des Dritten Reiches mit Brasilien. Tradition: Zeitschrift
für Firmengeschichte und Unternehmerbiografie, 16, 1971.
55. BOSEMBERG, Luis Eduardo. Alemania y Colombia, 1933-1939. Iberoamericana, [S. l.], v. VI,
n. 21, p. 25-44, 2006.
56. BOSEMBERG, Luis Eduardo. La Alemania Nacionalsocialista, la Scadta y la aviación colombiana en la década de 1930. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2015.
57. BOSEMBERG, Luis Eduardo. La Legación de Alemania en Bogotá, en la década de 1930. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, [S. l.], v. 42, n. 2, p. 205-236, 2015.
58. BOSEMBERG, Luis Eduardo. Militares colombianos en la Alemania nazi, 1934-1937. Memoria y
sociedad, Bogotá, v. 19, n. 38, p. 44-58, 2015.
59. BRANTZ, Rennie. German American friendship: The Carl Schurz Vereinigung, 1926-1942. The
International History Review, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 229-251, 1989.
125

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

60. BREPOHL DE MAGALHÃES, Marionilde Dias. Velhos e novos nacionalismos: Heimat, Vaterland,
Gastland. História: questões e debates, Curitiba, v. 10, n. 18/19, p. 77-118, 1989.
61. BREPOHL DE MAGALHÃES, Marionilde Dias. Surgimento de uma cultura politizada: o pangermanismo no Brasil. In: BRESCIANI, Maria Stella Martins; SAMARA, Eni de Mesquita; LEWKOWICZ, Ida. Jogos da Política: Imagens, representações e práticas. São Paulo: ANPUH/Marco Zero,
1992.
62. BREPOHL DE MAGALHÃES, Marionilde Dias. A Alemanha no Brasil durante a Segunda Guerra
Mundial. In: COGGIOLA, Osvaldo. A Segunda Guerra Mundial – um balanço histórico. São
Paulo: XAMA, 1995.
63. BREPOHL DE MAGALHÃES, Marionilde Dias. Pangermanismo e nazismo; a trajetória alemã
rumo ao Brasil. 2. ed. Curitiba: SAMP, 2014.
64. BREUNIG, Bernd. Die deutsche Rolandwanderung (1932-1938). Soziologische Analyse in
historischer, wirtschaftlicher und politischer Sicht. München: Nymphenburger Verlagshandlung, 1983.
65. BROCKDORFF, Werner. La evasión de los dirigentes nazis. Barcelona: Luis de Caralt, 1972.
66. BROWNING, Christopher. Unterstaatssekretär Martin Luther and the Ribbentrop Foreign Office.
Journal of Contemporary History, 12, 1977.
67. BRUHNS, Katianne. Espaços de sociabilidade e o idioma: a campanha de nacionalização em
Joinville. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da
UFSC, Florianópolis, 1997.
68. BUCHENAU, Jurgen. Blond and blue-eyed in Mexico City, 1821 to 1975. In: O’DONNELL, Krista;
BRIDENTHAL, Renate; REAGIN, Nancy. The Heimat Abroad:The Boundaries of Germanness.
Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005.
69. BURDEN, William A. M. The struggle for Airways in Latin America. New York: Council on
Foreign Relations, 1943.
70. BURLINGHAM, Charles, et al. The German Reich and Americans of German origin. New
York: Oxford University Press, 1938.
71. CAMARGO, Haroldo Leitão. A colônia alemã de Santos e a construção do “perigo alemão”:
da formação ao expurgo. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. São Paulo, 1997.
72. CAMOU, María M. Resonancia del nacional socialismo en Uruguay, 1933-1938. Universidad
de la República, 1988.
126

Guia de referências

73. CAMOU, María M. El nacional socialismo en Uruguay, 1933-1938. Cuadernos del Centro Latino Americano de Economía Humana, [S. l.], n. 38, p. 67-83, 1986.
74. CAMOU, María M. Los vaivenes de la política exterior uruguaya ante la pugna de las Grandes Potencias: Las relaciones con el Tercer Reich (1933-1945). Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1990.
75. CAMOU, María M. Nazismo en Uruguay (1930-1940). In: ALDRIGHI, Clara. Antisemitismo en
Uruguay. Raíces, discursos, imágenes (1870-1940). Montevideo: Trilce: 2000.
76. CAMPOS, Cynthia Machado. A política da língua na Era Vargas: proibição do falar alemão e
resistência no Sul do Brasil. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História da UNICAMP, Campinas, 1998.
77. CAMPOS, Cynthia Machado. Identidades e diversidades no Sul do Brasil: as tentativas de homogeneização do espaço catarinense na era Vargas. Fronteiras: Revista de História, [S. l.], n. 7, p.
45-71, 1999.
78. CANCELLI, Elizabeth. O mundo da violência: a polícia na era Vargas. Brasília: Editora da UnB,
1994.
79. CANEDY, Susan. America’s nazis: a democratic dilemma. A History of the German American
Bund. Menlo Park: Markgraf, 1990.
80. CÁRDENAS, Nicolás; TENORIO, Mauricio. Mexico 1920’s-1940’s: revolutionary government,
reactionary politics. LARSEN, Stein Ungelvik. Fascism outside Europe. The European impulse
against domestic conditions in the diffusion of global Fascism. New York: Columbia University
Press, 2001.
81. CARDONA GONZÁLEZ, Lorena. Una colectividad honorablemente sospechosa: Los alemanes, Colombia y la Segunda Guerra Mundial. Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La
Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2018.
82. CARRERAS, Sandra (Org.). Der Nationalsozialismus und Lateinamerika. Institutionen – Repräsentationen – Wissenskonstrukte, Berlin: IAI, 2005.
83. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O anti-semitismo na era Vargas (1930-1945). São Paulo: Brasiliense, 1988.
84. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Brasil, um refúgio nos trópicos. São Paulo: Estação Liberdade/
Instituto Goethe, 1996.
85. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Histórias de vida dos judeus refugiados do nazi-fascismo. In:
MEIHY, José Carlos Sebe Bom (Org.). (Re)Introduzindo História oral no Brasil. São Paulo:
Xamã, 1996.
127

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

86. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Inventário Deops Alemanha. Módulo I. São Paulo: Arquivo do
Estado, 1997.
87. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Cumplicidade secreta. O governo brasileiro diante da questão
dos refugiados judeus (1933-1945). Cadernos de Língua e Literatura Hebraica, São Paulo, v.
3, p. 183-234, 2001.
88. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O caminho dos ratos: imigração nazista para o Brasil (19331950). Herança Judaica, São Paulo, v. 113, p. 07-18, jul. 2002.
89. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; KOSSOY, Boris. A imprensa confiscada pelo DEOPS, 19241954. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo/Arquivo do Estado, 2003.
90. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Imigrantes e refugiados judeus em tempos sombrios. Brasil,
1933-1948. In: GRINBERG, Keila (Org.). Os Judeus no Brasil. Inquisição, Imigração e Identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
91. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Tempos de intolerância: os refugiados judeus sefaradis no Brasil
durante a Segunda Guerra Mundial. In: II Congresso Sefaradi, A presença dos judeus safaradis
e orientais na cultura brasileira. Anais [...]. São Paulo: W. Edith Porduções Gráficas, 2006.
92. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O Brasil diante dos judeus alemães refugiados do nazismo. In:
ASMUD, Sylvia; ECKL, Marlen (Orgs.). ...Olhando mais para frente do que para trás... O exílio da língua alemã no Brasil, 1933-1945 (...mehr vorwärts als rückwärts schauen... Das deutschsprachige Exil in Brasilien 1933-1945). Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag, 2013.
93. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Nazistas sob suspeita? Brasil, 1930-1945. In: BOLLE, Willi; KUPFER, Eckhard E. (Orgs.). Cinco séculos de relações brasileiras e alemãs (Fünf Jahrhunderte
Deutsch-Brasilianische Beziehungen). Editora Brasileira de Arte e Cultura, 2013.
94. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Cumplicidade secreta – O Brasil diante dos refugiados do nazifascismo (1930-1945). In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). Recordações dos Primórdios
da Imigração Judaica em S. Paulo. São Paulo: Maayanot, 2013.
95. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Interlocutores da cultura: intelectuais refugiados do nazifascismo
no Brasil. In: MENEZES, Lená Medeiros de; MORA, Rogelio de la; TRONCOSO, Hugo Cancino
(Orgs.). Intelectuais na América Latina: pensamento, contexto e instituições. Dos processos
de independência à globalização. Rio de Janeiro: UERJ/LABIME, 2014.
96. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Weltbürger: Brasilien und die jüdischen Flüchtlinge, 1933-1948.
Berlin: LIT VERLAG, 2014.
97. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Tramas e Traumas. Rotas de fuga dos refugiados do nazifascismo,
1933-1945. In: HIRANO, Sedi; CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Orgs.). Histórias Migrantes: Caminhos Cruzados. São Paulo: Humanitas/Fapesp, 2016.
128

Guia de referências

98. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Citoyens du Monde. Le Brésil face à L’ Holocauste et aux réfugiés juifs (1933-1948). Paris: L’Harmattan, 2016.
99. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; MIZHARI, R. Histórias de vida: refugiados do nazifascismo e
sobreviventes da Shoah Brasil - 1933-2017. São Paulo: Maayanot, 2017.
100. CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; SIUDA-AMBROZIAK, Renata. Da Polônia ao Brasil (1933-1945).
Memórias dos refugiados do nazismo e sobreviventes do Holocausto. Revista del CESLA,
[S. l.], v. 20, p. 165-190, 2017.
101. CARVALHO, Bruno Leal Pastor de; LUCAS, Taís Campelo (Orgs.). Expressões do nazismo no
Brasil: partido, ideias, práticas e reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
102. CASSIGOLI, Rossana. Sobre la presencia nazi en Chile. Acta Sociológica, Ciudad de México,
n. 61, p. 157-178, 2013.
103. CAVALCANTI, Juliana Manzoni; SÁ, Magali Romero. Business, Science and olitics: The Behring
Institute for Experimental Therapeutics in Rio de Janeiro and the Latin American market for
biopharmaceuticals. Varia História, Belo Horizonte, n. 63, v. 33, p. 659-705, 2017.
104. CAVALETT, Lauci Aparecida. O integralismo e o teuto-brasileiro em Joinville, 1930-1938.
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da UFSC, Florianópolis, 1991.
105. CELESTINO, Ana Valéria de S. O coronel Gaelzer Netto e o escritório ‘Brasil Propaganda’ na
Alemanha (1914 – 1954). O arquivo privado Gaelzer Netto no Instituto Ibero-Americano em
Berlim. Contemporâneos. Revista de Artes e Humanidades, [S. l.], n. 9, p. 1-11, abr. 2012.
106. CERDA, María Soledad de la. Chile y los hombres del Tercer Reich. Santiago: Editorial Sudamericana, 2000.
107. CHAVES, Niltonci Batista. O Diário dos Campos. Discursos e representações sociais em Ponta
Grossa (Paraná) – Década de 30. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da UNESP, Assis, 1998.
108. CHAVES, Niltonci Batista. A cidade civilizada, discursos e representações sociais no jornal
Diário dos Campos, na década de 1930. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 2001.
109. CINTRÃO, Janaina Florinda Ferri. Nova Europa: a ideologia germanista no interior paulista.
Tese (Doutorado em Sociologia). Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UNESP, Araraquara, 2000.
110. COBBS, Elizabeth A. The Rich Neighbor Policy. Rockefeller and Kaiser in Brazil. New Haven:
Yale University Press, 1992.
129

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

111. COHEN, Esther. O Governo federal e o Partido Nazista no Brasil. Dissertação (Mestrado em
História) – Programa de Pós-Graduação em História da UFF, Niterói, 1988.
112. COMPTON, James. The Swastika and the Eagle. Boston: Houghton Mifflin, 1967.
113. CONRAD, Sebastian. Globalisierung und Nation im Deutschen Kaiserreich. München: Verlag C. H. Beck, 2006.
114. CONRAD, Sebastian. Globalisation and the nation in Imperial Germany. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
115. CONVERSE, Christel. Culture and Nationalism among the German Chileans in the 1930s. MACLAS Latin American Essays, 4, apr., 1990.
116. CONVERSE, Christel. The rise and fall of Nazi influence among the German chileans.
Washington: University of Georgetown Press, 1991.
117. COSTA, Sérgio Correia da. Crônicas de uma guerra secreta. Rio de Janeiro: Record. 2004.
118. COSTA, Sérgio Correia da. O delírio de um Brasil nazista. Nossa História, ano 1, n. 12, 2004.
119. COUSSEGAL, Raymond Mériguet. Antinazismo en Ecuador, anos 1941-1944. Quito: R. Mériguet Coussegal, 1988.
120. DALBEY, Richard O. The German private schools of Southern Brazil during the Vargas
years 1930-1945: German nationalism vs. Brazilian nationalization. Dissertation (Ph.D. / Philosophy), University of Indiana. Bloomington, 1970.
121. DALBEY, Richard O. Deutschsprachigen Publizisten in Brasilien. In: KOHUT, Karl; MÜHLEN,
Patrick von zur. Alternative Lateinamerika. Das deutsche Exil in der Zeit des Nationalsozialismus. Frankfurt: Vervuert Verlag, 1994.
122. DALMAZ, Mateus. A imagem do Terceiro Reich na Revista do Globo (1933-1945). Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2002.
123. DAMMEN, E. Die deutsche Kolonialmission in den ehemaligen deutschen Kolonien zwischen
den beiden Weltkriegen. In: BADE, Klaus J (Org.). Imperialismus und Kolonialmission. Kaiserliches Deutschland und koloniales Imperium. Wiesbaden: Steiner Verlag, 1984.
124. DAY, Daniel Shepherd. American opinion towards German National Socialism, 1933-1937.
Dissertation (Ph.D.History) – University of California, Los Angeles, 1958.
125. DE JONG, Louis. The German fifth column in the Second World War. Chicago: University
of Chicago Press, 1956.
130

Guia de referências

126. DEUTSCH, Sandra M. Las Derechas. The extreme right in Argentina, Brazil and Chile, 18901939. Stanford, Stanford University Press. 1999.
127. DI TELLA, Guido; WATT, Donald Cameron. Argentina between the Great Powers, 19391946. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1990.
128. DIAMOND, Sander A. The years of waiting. National Socialism in the United States, 1922-1933.
American Jewish Historical Quarterly, v. 59, n. 3, 1970.
129. DIAMOND, Sander A. The Nazi Movement in the United States, 1924-1941. Ithaca: Cornell
University Press, 1974
130. DIETRICH, Ana Maria. O Partido Nazista em São Paulo. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. Inventário DEOPS, Alemanha – módulo I. São Paulo: Arquivo do Estado, 1997.
131. DIETRICH, Ana Maria. A caça às suásticas. O Partido Nazista em São Paulo sob a mira da
polícia política. Dissertação (Mestrado em História Social) – Programa de Pós-Graduação em
História da USP, São Paulo, 2001.
132. DIETRICH, Ana Maria. A serviço do Reich: o jornal oficial do Partido Nazista no Brasil. Revista
Histórica, v. 8, 2002.
133. DIETRICH, Ana Maria. Organização política e propaganda nazista no Brasil (1930-1945): O
nazismo tropicalizado. XXIII Simpósio Nacional de História – Guerra e Paz. Anais [...].
Londrina: Anpuh, 2005.
134. DIETRICH, Ana Maria. Entre sigmas e suásticas: nazistas e integralistas no Sul do Brasil. In:
SILVA, Giselda B. Estudos do integralismo no Brasil. Recife: Editora da Universidade Federal
Rural de Pernambuco, 2007.
135. DIETRICH, Ana Maria. Juventude Hitlerista à brasileira. História Viva, [S. l.], n. 39, s/p., jan.
2007.
136. DIETRICH, Ana Maria. Nazismo tropical? Conflitos raciais e especificidades regionais. In: XXIV
Simpósio Nacional de História. História e Multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos. Anais [...]. São Leopoldo: Anpuh: 2007.
137. DIETRICH, Ana Maria. Nazismo tropical? O Partido Nazista no Brasil. Tese (Doutorado em
História Social) – Programa de Pós-Graduação em História da USP, São Paulo: 2007.
138. DIETRICH, Ana Maria. Porta-vozes de Hitler. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio
de Janeiro, n. 20, p. 22-23, mai. 2007.
139. DILLENBURG, Sérgio R. Tempos de incerteza. A discriminação aos teuto brasileiros no Rio
Grande do Sul. Porto Alegre: Edições EST, 1995.
131

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

140. DITADI, Carlos Augusto Silva. O espião que saiu dos trópicos. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, n. 20, mai. 2007.
141. DONADIO, Alberto; GALVIS, Silvia. Colombia Nazi 1939-1945. Espionaje alemán, la cacería
del FBI. Santos, Lopez y los pactos secretos. Bogotá: Planeta Colombiana. 1986.
142. DUNDER, Paul. It did not happen here: Nazi infiltration of America in the 1930’s. National
Conference for Undergraduate Research. Ogden: Weber State University, 2012.
143. DURFLINGER, Serge. “Six thousand tons of fighting apparatus”: The visit of the German cruiser Karlsruhe to Vancouver, March 1935, The Northern Mariner, [S. l.], v. XVI, n. 2, p. 1-13,
apr. 2006.
144. EBEL, Arnold. Die diplomatischen Beziehungen des Dritten Reiches zu Argentinien unter besonderer Berücksichtigung der Handelspolitik 1933-1939. Thèse, Institut universitaire de hautes études internationales. Genève, 1970.
145. EBEL, Arnold. Das Dritte Reich und Argentinien. Die diplomatischen Beziehungen des Dritten Reiches zu Argentinien unter besonderer Berücksichtigung der Handelspolitik (1933 1939). Köln: Bohlau, 1971.
146. ECKL, Marlen; HARLES, Berhard (Orgs.). “... auf brasilianischem Boden fand ich eine neue
Heimat”. Autobiographische Texte deutscher Flüchtlinge des Nationalsozialismus. Remscheid:
Gardez! Verlag, 2005.
147. ECKL, Marlen. “Das Paradies ist überall verloren”: das Brasilienbild von Flüchtlingen des
Nationalsozialismus. Frankfurt: Vervuert, 2010.
148. ECKL, Marlen. O exílio no Brasil ou “A Europa no meio do mato”: desencontros entre Stefan
Zweig e Ulrich Becher. Revista Ieb, São Paulo, n. 53, p. 127-148, mar./set. 2011.
149. ECKL, Marlen. “A flor do exílio” – A amizade de Stefan Zweig e Ernst Feder vista a partir do
‘Diário Brasileiro’ de Feder. WebMosaica. Revista do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall,
[S. l.], v. 4, n. 2, p. 61-70, jul./dez. 2012.
150. ECKL, Marlen. Entre resistência e resignação – as atividades políticas do exílio de língua alemã
no Brasil, 1933-1945. Projeto História – Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados de
História, São Paulo, n. 53, p. 121-159, mai./ago. 2015..
151. ECONOMIDES, Stephen. Der Nationalsozialismus und die deutschsprachige Presse in
New York 1933–1941. Frankfurt am Main: Lang, 1982.
152. EISTERER, Karl. The Committee for the Protection of Austrian interests in Brazil. In: EISTERER, Karl; BISCHOF, Gunter. Transatlantic Relations. Austria and Latin America in the 19th
and 20th centuries. Wien: Studien Verlag, 2006.
132

Guia de referências

153. ELLIOTT, Shore; FONES-WOLF, Ken; DANKY, James P. The German American radical press.
The shaping of a left political culture, 1850-1940. Urbana: University of Illinois Press, 1991.
154. EPP, Frank Henry. An analysis of Germanism and National Socialism in the immigrant
newspapers of a Canadian minority group, the Mennonites, in the 1930’s. Dissertation
(Ph.D.) – University of Minnesota, Saint Paul: 1965.
155. ERB, Claude Curtis. Nelson Rockefeller and US-Latin American relations, 1940-1945. Dissertation (Ph.D.) – Clark University, Worcester: 1982.
156. FACHEL, José P. G. As violências contra os alemães e seus descendentes, durante a Segunda Guerra Mundial, em Pelotas e São Lourenço do Sul. Pelotas: Editora da UFPEL,
2002.
157. FALCÃO, Luiz Felipe. Entre ontem e amanhã: diferença cultural, tensões sociais e separatismo em Santa Catarina no século XX. Itajaí: Editora da Univali, 2000.
158. FALCÃO, Luiz Felipe. A guerra interna (integralismo, nazismo e nacionalização). In: BRANCHER, Ana (Org.). História de Santa Catarina: estudos contemporâneos. Florianópolis:
Letras Contemporâneas, 2004.
159. FARÍAS, Victor. Los nazis en Chile. Barcelona: Seix Barral, 2000.
160. FARÍAS, Victor. Los nazis en Chile. Vol. 2 Santiago: Planeta, 2003.
161. FÁVERI, Marlene de. Memórias de uma (outra) guerra: cotidiano e medo durante a Segunda
Guerra Mundial em Santa Catarina. Itajaí/Florianópolis: Editora Univali/Editora da UFSC, 2004.
162. FAY, Cláudia Musa. A nacionalização da Condor. In: XII Reunião da Sociedade Brasileira de
Pesquisa Histórica. Anais [...]. Porto Alegre: SBPH, 1992.
163. FAY, Cláudia Musa. A aviação comercial na América do Sul: um estudo comparativo entre a
influência alemã e norte americana na região (1919-1945). Estudos Ibero-americanos, [S. l.],
v. 29, n. 2, p. 149-169, 2003.
164. FERRARETTO, Luis Artur. Ismos em conflito: germanismo, americanismo e nacionalismo nas
emissoras de Porto Alegre no contexto da Segunda Guerra Mundial. Conexão - Comunicação
e Cultura, Caxias do Sul, v. 2, n. 3, 2003.
165. FINCHELSTEIN, Frederico; SPEYER, Esteban. El hilo pardo: una mirada nazi sobre Argentina.
Espacios de Crítica y Producción, n. 26, 2000.
166. FORSTER, Nikolas. Die deutschsprachige Auswanderung nach Brasilien unter besonderer Berücksichtigung österreichischer Siedlungsprojekte sowie die Rolle der Auslandorganisation der NSDAP. Diplomarbeit, Wien, 2003.
133

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

167. FORSTER, Nikolas. Brasilien am Vorabend des Zweiten Weltkrieges Eine Situationsanalyse unter besonderer Berücksichtigung der “Força Expedicionária Brasileira”. Doktorarbeit, Wien, 2010.
168. FORTES, Alexandre. Nós do Quarto Distrito: a classe trabalhadora porto-alegrense e a era
Vargas. Rio de Janeiro: Garamond Universitária; Caxias do Sul: Educs, 2004.
169. FOX, Stephen. America’s invisible Gulag: a biography of German Americans internment and
exclusion in World War II. Memory and History. New York: Peter Lang, 2000.
170. FRANK, Michael. Die letzte Bastion: Nazis in Argentinien. Hamburg: Ruten und Loerning
Verlag, 1962.
171. FRIEDMAN, Max Paul. Germans and Jews in Colombia between Nazism and the ‘Colossus
of the North,’ 1939-1945. In: HÖRR, Beate (Org.). Identidad doble – Doppelte Identität.
Mainz: Gutenberg-Universität, 1998.
172. FRIEDMAN, Max Paul. Private memory, public records, and contested terrain: weighing oral
testimony in the deportation of Germans from Latin America during World War II. The Oral
History Review, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 1-15, 2000.
173. FRIEDMAN, Max Paul. World War II – Latin America. VANCE, Jonathan F (Ed.). The Encyclopedia of Prisoners of War and Internment. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2000.
174. FRIEDMAN, Max Paul. Specter of a Nazi Threat: United States-Colombian Relations, 19391945. The Americas, [S. l.], v. 56, n. 4, p. 563-589, 2000.
175. FRIEDMAN, Max Paul. Nazis and Good Neighbors: The United States campaign against the
Germans of Latin America in World War II. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.
176. FRIEDMAN, Max Paul. There goes the Neighborhood: blacklisting Germans in Latin America
and the evanescence of the Good Neighbor Policy. Diplomatic History, [S. l.], v. 27, n. 4, p.
569-597, 2003.
177. FRIEDMAN, Max Paul. Todos son peligrosos. Intervencionismo y oportunismo en la expulsión
de los alemanes del Ecuador, 1941-1945. Procesos, Revista Ecuatoriana de Historia, Quito,
n. 20, p. 79-98, 2004.
178. FRIEDMAN, Max Paul. Latin America, Nazis. In: ADAM, Thomas (Org.). Germany and the
Americas: culture, politics and History. Santa Barbara: ABC-Clio, 2005.
179. FRIEDMAN, Max Paul. World War II, internment of Germans from Latin America. In: ADAM,
Thomas (Ed.). Germany and the Americas: culture, politics and History. Santa Barbara: ABC-Clio, 2005.
134

Guia de referências

180. FRIEDMAN, Max Paul. Misperceptions of Empire: how Berlin and Washington misread the
‘ordinary Germans’ of Latin America in World War II. In: GIENOW-HECHT, Jessica C. E. (Org.).
Decentering America. New York: Berghahn Books, 2008.
181. FRIEDMAN, Max Paul. The U.S. internment of families from Latin America in World War II.
DEP: Deportate, Esuli e Profughe, [S. l.], v. 9, p. 1-17, 2008.
182. FRIEDMAN, Max Paul. Nazis y buenos vecinos. La campaña de los Estados Unidos contra los
alemanes de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Madrid: Machado Libros,
2008.
183. FRIEDMAN, Max Paul. Nazi activities in Latin America. LEONARD, Thomas W (Org.) Encyclopedia of U.S.-Latin American Relations. Washington: CQ Press, 2012.
184. FRIEDMANN, Gérman Claus. El teatro en el exilio alemán de Buenos Aires. In: IX Jornadas
Interescuelas-Departamentos de Historia. [Anales...]. Córdoba, 2003.
185. FRIEDMANN, Gérman Claus. Exilio alemán antinazi y política argentina. La conformación de
una identidad colectiva. IX Jornadas Interescuelas-Departamentos de Historia. [Anales...].
Córdoba, 2003.
186. FRIEDMANN, Gérman Claus. Alemanes antinazis e italianos antifascistas en Buenos Aires durante la Segunda Guerra Mundial. Revista Escuela de Historia, [S. l.], v. 5, n. 1, s/p., 2006.
187. FRIEDMANN, Gérman Claus. Alemanes antinazis e identidad alemana en la Argentina. La conformación de una identidad colectiva en un grupo minoritario. Studi Emigrazione, [S. l.], v.
46, n. 174, p. 447-467, 2009.
188. FRIEDMANN, Gérman Claus. El Frente Negro y el movimiento Alemania Libre en la Argentina
durante las décadas de 1930 y 1940. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, [S. l.], Tercera serie, n. 40, p. 73-104, 2014.
189. FROSCHLE, Hartmut (Org.). Die Deutschen in Lateinamerika. Schicksal und Leistung. Tubingen/Basel: Erdmann, 1979.
190. FROTSCHER, Méri. A cultura alemã como “ameaça” à cultura luso-brasileira: nacionalização e
conflitos culturais em Santa Catarina. In: PAULO, Heloisa et al. O beijo através do Atlântico:
o lugar do Brasil no panlusitanismo. Chapecó, Argos: 2001.
191. FROTSCHER, Méri. Aus dem Nachkriegsdeutschland zurück in das “Land der Zukunft”: Migranten zwischen Deutschland und Brasilien und der Nationalsozialismus. Globus, 43, 2011.
192. FROTSCHER, Méri. Memorias de guerra y del nazismo en dos generaciones de descendientes
de alemanes repatriados a Brasil. Historia, Voces y Memoria, v. 3, p. 2011.
135

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

193. FROTSCHER, Méri. Memórias do nazismo e da guerra em duas gerações de descendentes de
alemães repatriados para o Brasil. Fronteiras: Revista Catarinense de História, [S. l.], n. 26,
p. 23-49, 2015.
194. FRYE, Alton. Nazi Germany and the American hemisphere. New Haven: Yale University
Press, 1964.
195. GALVIS, Silvia, Peripecias de los nazis criollos, Intentos golpistas en Colombia en los años de
la Guerra Mundial. Credencial Historia, Bogotá, n. 67, s/p., 1995.
196. GAK, Igor Silva. Os fins e seus meios: diplomacia e propaganda nazista no Brasil (19381942). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.
197. GAK, Igor Silva. A ciência alemã e o Brasil na estratégia do Terceiro Reich. A política cultural exterior alemã para o Brasil e os objetivos alemães durante a guerra. In: CARVALHO, Bruno Leal
Pastor de; LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no Brasil: Partido, Ideias, Práticas
e Reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
198. GAMBA, Julio. La peculiar historia del Partido Nazi en Venezuela. In: RODRÍGUEZ, José Angel.
Alemanes em las regiones equinocciales. Caracas: Alfadil Ediciones, 1999.
199. GARZA, José Luis Ortiz. Fighting for the soul of the Mexican press: Axis and Allied activities
during the Second World War. In: CRAMER, Gisela; PRUTSCH, Ursula. Américas Unidas! Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs (1940-46). Frankfurt a.M.: Vervuert, 2012.
200. GAUDIG, Olaf; VEIT, Peter. ¡...y mañana el mundo entero! Antecedentes para la historia del
nacionalsocialismo en Chile. Araucaria de Chile, n. 41, 1988.
201. GAUDIG, Olaf; VEIT, Peter. El partido alemán nacional socialista en Argentina, Brasil e Chile
frente a las comunidades alemanas: 1933-1939. Estudios Interdisciplinarios de América
Latina y el Caribe, v. 6, n. 2, p. 71-83, 1995.
202. GAUDIG, Olaf; VEIT, Peter. Der Widerschein des Nazismus: das Bild des Nationalsozialismus in der deutschsprachigen Presse Argentiniens, Brasiliens und Chiles 1932-1945. Berlin:
Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 1997.
203. GAUDIG, Olaf; VEIT, Peter. Faschismus in Chile: die Darstellung der nationalsozialistischen
Bewegung im Roman. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2001
204. GAUDIG, Olaf; VEIT, Peter. Hakenkreuz über Südamerika. Ideologie, Politik, Militär. Berlin:
Wissenschaftlicher Verlag Berlin, 2004.
205. GELLMAN, Irwin. Good Neighbor Diplomacy: United States policies in Latin America, 19331941. Baltimore/London: Johns Hopkins University Press, 1979.
136

Guia de referências

206. GERBI, Sandro. Benjamin Franklin antisemita? Un falso della propaganda nazista. Passato e
Presente, [S. l.], v. 36, s.p, 1995.
207. GERTZ, René Ernaini. O integralismo e os teuto-brasileiros no Rio Grande do Sul (Aspectos
do pensamento sobre o confronto entre o Deutschtum e o movimento integralista). In: 2º
Simpósio de História da Imigração e Colonização alemã no Rio Grande do Sul. Anais
[...]. São Leopoldo: Rotermund/Museu Visconde de São Leopoldo, 1976.
208. GERTZ, René Ernaini. O integralismo e os teuto-brasileiros no Rio Grande do Sul. Contribuição para a interpretação de um fenômeno político controvertido. Dissertação (Mestrado
em Ciência Política) – Departamento de Ciência Política da UFRGS, Porto Alegre, 1977.
209. GERTZ, René Ernaini. Politische Auswirkungen der deutschen Einwanderung in Südbrasilien: Die Deutschstammigen und die faschistischen Strömungen in den 30er Jahren. Doktorarbeit. Freie Universität Berlin. Berlin, 1980.
210. GERTZ, René Ernaini. Os operários alemães no Rio Grande do Sul (1920-1937) ou Friedrich
Kniestedt também foi um imigrante alemão. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 6,
n. 11, s/p., set. 1985 / fev. 1986.
211. GERTZ, René Ernaini. O fascismo no sul do Brasil. Germanismo, nazismo, integralismo.
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.
212. GERTZ, René Ernaini. Nazismo, fascismo, integralismo e o apoio das oligarquias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ao Estado Novo. Estudos Ibero Americanos, [S. l.], v. 14, n. 1,
p. 21-30, 1988.
213. GERTZ, René Ernaini. Memórias de um imigrante anarquista (Friedrich Kniestedt). Porto
Alegre, EST: 1989.
214. GERTZ, René Ernaini. Preconceitos de sangue. História: Questões e debates, v. 10, n.18/19,
1989.
215. GERTZ, René Ernaini. Um jornal anarquista em Porto Alegre: Der Freie Arbeiter. Veritas, [S. l.],
v. 35, n. 140, p. 606-617, 1990.
216. GERTZ, René Ernaini. O perigo alemão. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 1991.
217. GERTZ, René Ernaini. O integralismo na Zona Colonial Alemã. In: LANDO, Aldair Marli (Org).
RS: Imigração e colonização. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1992.
218. GERTZ, René Ernaini. Alemanha e alemães no Brasil: a ambivalência brasileira na década de
1930. In: CERVO, Amando Luiz; DÖPCKE, Wolfgang. Relações Internacionais dos Países
Americanos. Brasília: Linha Gráfica Editora, 1994.
137

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

219. GERTZ, René Ernaini. Cidadania e Nacionalidade: História e conceito de uma época. In:
MÜLLER, Telmo L. (Org). Nacionalização e Imigração alemã. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 1994.
220. GERTZ, René Ernaini. Influência política alemã no Brasil na década de 1930. Estudios Interdisciplinarios de America Latina y el Caribe, [S. l.], v. 7, n. 1, s/p., 1996.
221. GERTZ, René Ernaini. A tradição do perigo alemão no Rio Grande do Sul. Revista VIDYA,
Santa Maria, v. 19, n. 29, p.73-83, 1998.
222. GERTZ, René Ernaini. Autobiografia de um imigrante anarquista: Friedrich Kniestedt. In: VIII e
IX Simpósios de História da Imigração e Colonização Alemã no Rio Grande do Sul. Anais
[...]. São Leopoldo: Instituto Histórico São Leopoldo, 1998.
223. GERTZ, René Ernaini. Nacionalização: um incidente em Caí. In: VII e IX Simpósios de História da Imigração e Colonização Alemã no Rio Grande do Sul. Anais [...]. São Leopoldo:
Instituto Histórico São Leopoldo, 1998.
224. GERTZ, René Ernaini. O empastelamento do Deutsche Post em 1928. In: XVIII Reunião da
Sociedade Brasileira de Pesquisa Histórica. Anais [...]. Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 1998.
225. GERTZ, René Ernaini. Os “quistos étnicos” alemães. Estudos Leopoldenses: Série História,
vol. 2, n. 1. São Leopoldo: UNISINOS, 1998.
226. GERTZ, René Ernaini. O nativismo, os teuto-brasileiros católicos e luteranos no Rio Grande do
Sul. Revista de Ciências Humanas, Florianópolis, v. 16, n. 24, p. 43-60, 1998.
227. GERTZ, René Ernaini. O Brasil e a Segunda Guerra Mundial. In: PADRÓS, Enrique S.; RIBEIRO,
Luiz Dário T.; GERTZ, René E. Segunda Guerra Mundial: da crise dos anos 30 ao Armagedón.
Porto Alegre: Folha da História/CD-AIB-PRP/Palmarinca, 2000.
228. GERTZ, René Ernaini. O Brasil nos anos 30 e a ideologia germanista: um estudo de caso. In:
MILMAN, Luis; VIZENTINI, Paulo F. (Org). Neonazismo, Negacionismo e Extremismo Político. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2000.
229. GERTZ, René Ernaini. O Estado Novo no Rio Grande do Sul. Passo Fundo: Editora UPF,
2005.
230. GERTZ, René Ernaini. Fascismo à brasileira. Revista de História da Biblioteca Nacional, v.
20. Rio de Janeiro, 2007.
231. GERTZ, René Ernaini. Pesquisas sobre o integralismo na década de 1970. In: SILVA, Giselda
Brito. (Org.). Estudos do integralismo no Brasil. Recife: Editora da UFRPE, 2007.
138

Guia de referências

232. GERTZ, René Ernaini. A sombra da Segunda Guerra Mundial, sobre o Rio Grande do Sul. In:
CARVALHO, Bruno Leal Pastor de; LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no Brasil:
Partido, Ideias, Práticas e Reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
233. GLIECH, Oliver. Das Ibero-Amerikanische Institut (Berlin) in der NS-Zeit: Grundprobleme
einer Untersuchung. Iberoamericana, v. 14, n. 1, 1990.
234. GLEIZER, Daniela. El exilio incómodo: México y los refugiados judíos, 1933-1945. México,
D.F.: El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, 2011.
235. GLEIZER, Daniela. Unwelcome exiles: Mexico and the Jewish refugees from Nazism, 19331945. Leiden: Brill, 2014.
236. GOEBEL, Michael. Decentring the German spirit: The Weimar Republic’s cultural relations
with Latin America. Journal of Contemporary History, [S. l.], v. 44, n.2, p. 221-245, 2009.
237. GÓES, Maria da Conceição Pinto de. 1933, a imprensa brasileira ante o fascismo: a tomada
do poder na Alemanha. Rio de Janeiro: Instituto Goethe, 1983.
238. GOLDSCHMIDT, Eva. Huyendo del infierno nazi. La inmigración judío-alemana hacia Chile
en los años treinta. Santiago: RIL editores, 2008.
239. GOLIN, Cida; KRATZ, Vivian Lederer. Ouvir é obedecer: o confisco dos aparelhos de rádio durante a Segunda Guerra Mundial na Serra Gaúcha. In: 3º Encontro Nacional da Rede Alfredo
de Carvalho. Anais [...]. Novo Hamburgo: Centro Universitário Feevale, 2005.
240. GOODALL, Alex. Diverging Paths: Nazism, the National Civic Federation, and American anticommunism, 1933-39. Journal of Contemporary History, [S. l.], v. 44, n. 1, p. 49-69, 2009.
241. GOTTLIEB, Moshe. The First of April boycott and the reaction of the American Jewish community. American Jewish Historical Quarterly, [S. l.], v. 57, n. 4, p. 516-519, 1968.
242. GOTTLIEB, Moshe. The Berlin riots of 1935 and their repercussions in America. American
Jewish Historical Quarterly, [S. l.], v. 59, n. 3, p. 302-328, 1970.
243. GOTTLIEB, Moshe. In the Shadow of War: The American anti-nazi boycott movement in 19391941. American Jewish Historical Quarterly, [S. l.], v, 62, n. 2, p. 146-161, 1972.
244. GOTTLIEB, Moshe. American anti-nazi resistence, 1933-1941: an historical analysis. New
York: Ktav Publishing House, 1982.
245. GÖTZ, Norbert. German speaking people and German heritage: Nazi Germany and the problem of Volksgemeinschaft. In: O’DONNELL, Krista; BRIDENTHAL, Renate; REAGIN, Nancy.
139

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

The Heimat Abroad. The boundaries of Germanness. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2005.
246. GRAMS, Grant. German emigration to Canada and the support of its Deutschtum during
the Weimar Republic. The role of the Deutsches Ausland-Institut, Verein für das Deutschtum
im Ausland and German Canadian organisations. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001.
247. GRAMS, Grant. Enemies within our bosom: nazi sabotage in Canada. Journal of Military and
Strategic Studies, [S. l.], v. 14, n. 3 e 4, p. 1-20, 2012.
248. GRENKE, Art. From dreams of the Worker State to fighting Hitler: The German Canadian Left
from the Depression to the end of World War II. Labour/le Travail, [S. l.], v. 35, p. 65-105,
1995.
249. GRILL, Johnpeter Horst; Jenkins, Robert L. The Nazis and the American South in the 1930s: a
mirror Image? The Journal of Southern History, [S. l.], v.58, n. 4, p. 667-694, 1992.
250. GROTH, Hendrik. Das Argentinische Tageblatt: Sprachrohr der demokratischen Deutschen
und der deutsch-jüdischen Emigration. Hamburg: Lit Verlag, 1996.
251. GROVER, Warren. Nazis in Newark. New Brunswick: Transatlantic Publishers, 2003.
252. GROW, Michael. Los Estados Unidos y el Paraguay durante la Segunda Guerra Mundial.
Asunción: Editora Histórica, 1988.
253. GRUGEL, Jean. Nationalist movements and fascist ideology in Chile. Bulletin of Latin American Research, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 109-122, 1985.
254. GRÜTZMANN, Imgart. Almanaques em língua Alemã em Santa Catarina (1884-1938): tipos,
editores, objetivos. Dimensões – Revista de História da Ufes, [S. l.], n. 18, p. 71-103, 2006.
255. GRÜTZMANN, Imgart. NSDAP – Grupo Local de Porto Alegre: organização, atividades e difusão simbólica do nacional-socialismo. In: XXIV Simpósio Nacional de História. História e
Multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos. Anais [...]. São Leopoldo: Anpuh, 2007.
256. GRÜTZMANN, Imgart. NSDAP-Ortsgruppe Porto Alegre, comemorações do 1º de Maio (19331937). História Unisinos, [S. l.], n. 22, v. 2, p. 274-289, mai./ago., 2018.
257. GUY, Jeff J. Fascism, Nazism, nationalism and the foundation of Apartheid ideology. In: LARSEN, Stein Ugelvik. Fascism outside Europe. The European impulse against domestic conditions in the diffusion of global Fascism. New York: Columbia University Press, 2001.
258. HAGEMANN, Albrecht. The diffusion of German Nazism . In: LARSEN, Stein Ugelvik. Fascism
Outside Europe. The European impulse against Domestic conditions in the diffusion of global Fascism. New York: Columbia University Press, 2001.
140

Guia de referências

259. HAGLUND, David G. Latin America and the transformation of U.S. strategic thought,
1936-1940. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1984.
260. HANFT, Lucas. Nazis on Long Island. Long Island Historical Journal, [S. l.], v. 11, n. 2, p.
223-230, 1999.
261. HARCOURT, David. Everyone wants to be fuehrer. National Socialism in Australia and New
Zealand. Sydney: Angus & Robertson, 1972.
262. HÄRMS-BALTZER, Käte. Die Nationalisierung der deutschen Einwanderer und ihrer Nachkommen in Brasilien als Problem der deutsch-brasilianischen Beziehungen 1930-1938.
Berlin: Colloquium-Verlag, 1970.
263. HAUSMANN, Frank-Rutger. Ernst-Wilhelm Bohle. Gauleiter im Dienst von Partei und Staat.
Berlin: Duncker & Humblot, 2009.
264. HELL, Jürgen. Das südbrasilianische Neudeutschland: Der annexionistische Grundzug der
wilhelminischen und nazistischen Brasilienpolitik (1895 bis 1938). In: SANKE, Heinz. Der
deutsche Faschismus in Lateinamerika, 1933-1943. Berlin: Humboldt-Universität, 1966.
265. HELL, Jürgen. Die Politik des Deutschen Reiches zur Umwandlung Südbrasiliens in ein
überseeisches Neudeutschland (1890-1914). Rostock: Rostock University Press, 1966.
266. HENNING, Petra Laus. Apontando em direção contrária – O jornal Der Kompass e o Partido
Nazista em Curitiba (1933-1938). Monografia (Bacharelado em História, Memória e Imagem).
Curso de História, Memória e Imagem da UFPR. Curitiba, 2014.
267. HERBST, Ludolf. Das nationalsozialistische Deutschland 1933-1945. Die Entfesselung der
Gewalt: Rassismus und Krieg. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1996.
268. HIDEN, John. The Weimar Republic and the problem of the Auslandsdeutsche. Journal of
Contemporary History, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 273-289, 1977.
269. HILTON, Stanley E. Ação Integralista Brasileira: Fascism in Brazil, 1932-1938. Luso-Brazilian
Review, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 3-29, 1972.
270. HILTON, Stanley E. Ação Integralista Brasileira: o fascismo no Brasil, 1932-1938. In: HILTON,
Stanley E. O Brasil e a Crise Internacional, 1930-1945. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1977.
271. HILTON, Stanley E. Suástica sobre o Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1977.
272. HILTON, Stanley E. A guerra secreta de Hitler no Brasil: a espionagem alemã e a contra-espionagem aliada no Brasil, 1939-1945. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1983.
141

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

273. HOLIAN, Timothy J. The German Americans and World War II: An Ethnic Experience. New
York: Peter Lang, 1996.
274. HUERTA, Joaquín Fermandois. Abismo y cimiento: Gustavo Ross y las relaciones entre Chile
y Estados Unidos, 1932-1938. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile, 1997.
275. ILG, Karl. Das Deutschtum in Chile und Argentinien. Wien: Österreichische Landsmannschaft, 1982.
276. IRRISARI, María Jimena. Las actividades del nacionalsocialismo en la Argentina. El diputado
Raúl Damonte Taborda y el diario Crítica (1938-1943). Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 175-190, 2013.
277. ISMAR, Georg. Der Pressekrieg: Argentinisches Tageblatt und Deutsche La Plata Zeitung
1933-1945. Berlin: Wisssenschafter Verlag, 2006.
278. ISOLAN, Flaviano Bugatti. Das páginas à tela: cinema alemão e imprensa na década de 1930.
Porto Alegre: Edunisc, 2006.
279. ISOLAN, Flaviano Bugatti. Filmabsatzgebiet Brasilien: die Rezeption des deutschen Films in
Brasilien in den 1920er und 30er Jahren. Doktorarbeit (Geschichte). Zentrum für Antisemitismusforschung, Technischen Universität Berlin, Berlin, 2010.
280. JACKISCH, Carlota. El nacionalsocialismo en la Argentina. Revista Libertas, [S. l.], n. 8, p.
1-25, 1988.
281. JACKISCH, Carlota. El nazismo y los refugiados alemanes en la Argentina, 1933-1945.
Buenos Aires: Editorial de Belgrano, 1989.
282. JACOBSEN, Hans-Adolf. Die Gründung der Auslandsabteilung der NSDAP (1931-1933).
Wiesbaden: Steiner, 1968.
283. JACOBSEN, Hans-Adolf. Nationalsozialistische Außenpolitik, 1933-1938. Frankfurt am Main
und Berlin: Alfred Metzner Verlag, 1968.
284. JACOBSEN, Hans-Adolf. Zur Struktur der NS-Außenpolitik 1933-1945. In: FUNKE, Manfred.
Hitler, Deutschland und die Mächte: Materialien zur Außenpolitik des Dritten Reiches. Düsseldorf, Droste Verlag, 1976.
285. JACOBSEN, Hans-Adolf; SMITH JR. Arthur L. The Nazi Party and the German Foreign Office. London: Routledge, 2007.
286. JORRAT, Marcela. Ecos en la prensa tucumana de la politica racista y de exclusión en la Alemania nazi. IX Jornadas Interescuelas/Departamentos de História, Córdoba, 2003.
142

Guia de referências

287. JORRAT, Marcela. Recepción de la política racial nazi y cultura política en Tucumán. In: X Jornadas Interescuelas/Departamentos de História, Rosario, 2005.
288. KAHN, David. Hitler’s Spies: German military intelligence in World War II. New York: MacMillan Publishing, 1978.
289. KAISER-BOLBECHER, Siglinde. Österreichische Emigration in Kolumbien. Österreichische
Literatur im Exil. Universität Salzburg, 2002.
290. KANNAPIN, Klaus. Deutschland und Argentinien von 1933 bis 1945. Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, v. 14, 1/2, 1965.
291. KANNAPIN, Klaus. Zur Politik des Nazis in Argentinien von 1933 bis 1945. In: SANKE, Heinz.
Der Deutsche Faschismus in Lateinamerika, 1933-1943. Berlin: Humboldt-Universität,
1966.
292. KATZ, Friedrich. Einige Grundzüge der Politik des Deutschen Imperialismus in Lateinamerika
von 1898 bis 1941. In: SANKE, Heinz. Der Deutsche Faschismus in Lateinamerika, 19331943. Berlin: Humboldt-Universität, 1966.
293. KATZ, Friedrich. Algunos rasgos esenciales de la política del imperialismo alemán en América
Latina de 1890 a 1941. In: KANNAPIN, Klaus; HELL, Jünger; SCHLENTER, Ursula. Hitler sobre
América Latina. El fascismo alemán en Latinoamérica 1933-1941. México: Fondo de Cultura
Popular, 1968.
294. KATZ, Friedrich. Hitler sobre America Latina: el fascismo alemán en Latinoamérica, 19331943. México: Editorial Fondo de Cultura Popular, 1968.
295. KATZ, Friedrich. Mexiko und der Anschluss Österreich. Österreichische Zeitschrift für
Lateinamerika, Vienna, n. 11, 1976.
296. KELLY, Brendan. “The Huns and Vandals are thundering at our gates and within our gates”:
Faces of the Enemy in Saskatoon during the Second World War. Urban History Review/ Revue
d’histoire urbaine, [S. l.], v. 39, n. 2, p. 3-16, 2011.
297. KERSFFELD, Daniel. “Antinazi”: Ecuador y el movimiento de lucha contra el nazismo durante
la Segunda Guerra Mundial. Informe de Investigación. Universidad Andina Simón Bolívar,
2015
298. KESTLER, Izabela M. F. Die Exilliteratur und das Exil der deutschsprachigen Schriftsteller und Publizisten in Brasilien. Bern/Frankfurt/ Berlin: Peter Lang, 1992.
299. KESTLER, Izabela M. F. Exílio e Literatura – Escritores de fala alemã durante a época do
nazismo. São Paulo: EDUSP, 2003.
143

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

300. KEYSERLINGK, Robert H. The Canadian government’s attitude towards Germans and German
Canadians in World War Two. Canadian Ethnic Studies, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 16-28, 1984.
301. KEYSERLINGK, Robert H. Agents within the gates: The search for nazi subversives in Canada
during World War II. Canadian Historical Review, [S. l.], v. 66, n. 2, p.211-239, 1985.
302. KEYSERLINGK, Robert H. Breaking the nazi plot: Canadian Government attitudes toward German Canadians, 1939-1945. In: HILMER, Norman; KORDAN, Bohdan; LUCIUK, Lubomyr. On
Guard for Thee: War, ethnicity, and the Canadian State, 1939-1945. Ottawa: Minister of Supply and Services Canada, 1988.
303. KEYSERLINGK, Robert H. Allies or Subversives? The Canadian government’s ambivalent attitude toward German-Canadians in the Second World War. In: PANAYI, Panikos. Minorities
in wartime. National and racial groupings in Europe, North America and Australia during the
two world wars. Oxford: Berg Publishers, 1993.
304. KIESSLING, Wolfgang. Exil in Lateinamerika. Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil
1933-45. Frankfurt: Röderberg, 1981.
305. KIMBALL, Warren F. Dieckhoff and America: A German’s View of German American relations,
1937-1941. The Historian, [S. l.], v. 27, n. 2, p. 218-243, 1965.
306. KIMMICH, Cristoph. German foreign policy, 1918-1945: a guide to current research and
resources. Lanham: The Scarecrow Press, 2013.
307. KIPPER, Maria Hoppe. A Campanha de nacionalização do Estado Novo em Santa Cruz
(1937-1945). Santa Cruz do Sul: Ed. APESC, 1979.
308. KIPPHAN, Klaus. Deutsche Propaganda in den Vereinigten Staaten, 1933–1941. Heidelberg: Carl Winter Universitatsverlag, 1971.
309. KLEIN, Marcus. A comparative analysis of fascist movements in Argentina, Brazil, and
Chile Between the Great Depression and the Second World War. London: Institute of Latin
America Studies, 2000.
310. KLEIN, Marcus. El movimento nacionalsocialista, el Deutscher Jugendbund Chile y la comunidad chileno-alemana, o consideraciones sobre las tentaciones y los peligros del nazismo em
los años treinta. In: CID, Gabriel; SAN FRANCISCO, Alejandro. Nacionalismos e identidad
nacional en Chile. Siglo XX. v. 2. Santiago: Centro de Estudos Bicentenario, 2010.
311. KLEINER, Alberto. El antisemitismo en la Argentina. Buenos Aires: Instituto Hebreo de
Ciencias, 1985.
312. KLICH, Ignacio. Los nazis en la Argentina: revisando algunos mitos. Ciclos en la historia, la
economia y la sociedad, [S. l.], v. 5, n. 9, p. 193-220, 1995.
144

Guia de referências

313. KLICH, Ignacio. The nazis in Angertina: deconstructiong some myths. Patterns of Prejudice,
[S. l.], v. 29, n. 4, p. 53-66, 1995.
314. KLICH, Ignacio. El ingreso a la Argentina de nazis y colaboracionistas. In: KLICH, Ignacio; RAPOPORT, Mario. Discriminación y Racismo en America Latina. Buenos Aires: Nuevohacer,
1997.
315. KLICH, Ignacio; BUCHRUCKER, Cristian (Orgs.). Argentina y la Europa del nazismo: sus
secuelas. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2009.
316. KLUG, João. Consciência germânica e luteranismo na comunidade alemã de Florianópolis (1868-1938). Dissertação (Mestrado em História) – Centro de Ciências Humanas da UFSC,
Florianópolis, 1991.
317. KLUG, João. A escola teuto-catarinense e o processo de modernização em Santa Catarina: a ação da igreja luterana através das escolas (1871-1938). Tese (Doutorado em História
Social) – Departamento de História da USP, São Paulo: 1997.
318. KOEBNER, Thomas. Deutschland nach Hitler: Zukunftspläne im Exil und aus der Besatzungszeit 1939-1949. Opladen: Westdeutscher, 1987.
319. KOLLANDER; Patricia; O’SULLIVAN, John. “I Must Be a part of this war”: A German American’s fight agaist Hitler and Nazism. New York: Fordham University Press, 2005.
320. KOOP, Volker. Hitlers fünfte Kolonne: Die Auslands-Organisation der NSDAP. Berlin: be.bra
Verlag, 2009.
321. KOPP, Eliot A. Fritz Kuhn, “The American Fuehrer” and the rise and fall of German American Bund institution. Thesis (Master of Arts) – Faculty of The Dorothy F. Schmidt College of
Arts and Letters. Boca Raton, 2010.
322. KOSMINSKY, Ethel Volfzon. Rolândia, A Terra Prometida – Judeus Refugiados do Nazism o
no Norte do Paraná. São Paulo: FFLCH/ Centro de Estudos Judaicos/USP, 1985.
323. KOSMINSKY, Ethel Volfzon. Rolândia, A Terra Prometida - Judeus refugiados do nazismo no
Norte do Paraná. Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires, v. 4, n. 11, p. 97110, 1989.
324. KOSMINSKY, Ethel Volfzon. Rolândia - das verheißene Land. Juden auf der Flucht vor dem Nationalsozialismus im Norden von Paraná/Brasilien. In: SCHRADER, Achim; RENGSTORF, Karl
Heinrich. Europäische Juden in Lateinamerika. St. Ingbert: Werner Röhrig, 1989.
325. KOSSOK, Manfred. Sonderauftrag Südamerika zur deutschen Politik gegenüber Lateinamerika, 1938-1942. In: MARKOV, Walter M.; KOSSOK, Manfred. Lateinamerika zwischen Emanzipation und Imperialismus, 1810-1960. Berlin: Akademie, 1961.
145

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

326. KREUTER, Maria Luise. ¿Dónde Queda el Ecuador? Exilio en un país desconocido desde
1938 hasta fines de los años cincuenta. Quito: Abya-Yala, 1997.
327. KUHLMAN, Erika. The International migration of German Great War veterans. Emotion,
Transnational Identity, and Loyalty to the Nation, 1914-1942. New York: Palgrave Macmillan
US, 2016.
328. KUPSKY, Gregory J. The True Spirit of the German People: German Americans and national
socialism, 1919–1955. Ph.D. Thesis, Ohio State University, 2010.
329. LARSEN, Stein Ugelvik. Was there Fascism outside Europe? Diffusion from Europe and domestic impulses. In: LARSEN, Stein Ugelvik. Fascism outside Europe. The European impulse
against domestic conditions in the diffusion of global Fascism. New York: Columbia University
Press, 2001.
330. LEHMANN, Klaus-Dieter. Exil in Brasilien. Die deutschsprachige Emigration 1933-1945. Eine
Ausstellung des Deutschen Exilarchivs 1933-1945. Frankfurt am Main: Deutschen Bibliothek,
1994.
331. LEKAN, Thomas. Local promotion of the Heimat abroad. In: O’DONNELL, Krista; BRIDENTHAL, Renate; REAGIN, Nancy. The Heimat Abroad: the boundaries of Germanness. Ann
Arbor: The University of Michigan Press, 2005.
332. LENZ, Sylvia Ewel. Aviação civil em tempos de guerra: o Syndicato Condor (1927-1942). Revista Brasileira de História Militar, [S. l.], v. 3, n. 9, p. 3-18, 2012.
333. LERMAN, Antony. Los processos a los criminales de guerra nazis en Australia, Canada y el Reino Unido, 1987-1994. In: KLICH, Ignacio; RAPOPORT, Mario. Discriminación y racismo em
América Latina. Buenos Aires: Nuevohacer, 1997.
334. LESSER, Jeffrey H. Einige vorläufige Kommentare zur historischen Entwicklung und zu den
regionalen Unterschieden der zeitgenössischen brasilianisch-jüdischen Gemeinden; São Paulo
und Porto Alegre. In: SCHRADER, Achim; RENGSTORF, Karl Heinrich. Europäische Juden in
Lateinamerika. St. Ingbert: Werner Röhrig, 1989.
335. LESSER, Jeffrey H. O Brasil e a questão judaica: Imigração, Diplomacia e Preconceito. Rio
de Janeiro: Imago, 1995.
336. LEWIS, Susan. O anti-semitismo em Pernambuco no Estado Novo: 1937-1945. Dissetação
(Mestrado em Ciência Política) – Centro de Filosofia e Ciência Humanas da UFPE, Recife, 1997.
337. LEWIS, Susan. Indesejáveis e perigosos na arena política. Pernanbuco, o anti-semitismo e
a questão alemã durante o Estado Novo (1937-1945). Tese (Doutorado em História) – Centro
de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, Recife, 2005.
146

Guia de referências

338. LIEBEL, Vinícius. Humor, Propaganda e Persuasão: As charges na propaganda nazista. Uma
análise dos jornais Der Stürmer (Alemanha) e Deutscher Morgen (Brasil). Saarbrücken: Novas
Edições Acadêmicas, 2017.
339. LIEBEL, Vinícius. Raça e Propaganda: visões de mundo propagadas pelo NSDAP na Deutsche
Woche. In: CARVALHO, Bruno Leal Pastor de; LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo
no Brasil: Partido, Ideias, Práticas e Reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
340. LIEHR, Reinhold; MAIHOLD, Günther; VOLLMER, Günther. Ein Institut und sein General.
Wilhelm Faupel und das Ibero-Amerikanische Institut in der Zeit des Nationalsozialismus.
Frankfurt am Main: Vervuert, 2003.
341. LIMA, Solange de. O “Perigo Alemão”: A comunidade teuta e a DOPS em Curitiba. Monografia
(Graduação em História) – Departamento de História da UFPR, Curitiba, 2009.
342. LOFTUS, John J. La inmigración de criminales de guerra nazis a Norteamérica. In: KLICH,
Ignacio; RAPOPORT, Mario. Discriminación y racismo em América Latina. Buenos Aires:
Nuevohacer, 1997.
343. LOPEZ, Luiz Roberto. Do Terceiro Reich ao novo nazismo. Porto Alegre: Editora da UFRGS,
1992.
344. LOSSO, Tiago. Ideologia e propaganda do movimento integralista em Santa Catarina.
Monografia (Graduação em Ciências Sociais) – Centro de Filosofia e Ciências Humanas da
UFSC, Florianópolis, 1997.
345. LUCAS, Taís Campelo. Imagens do Terceiro Reich nas telas do Estado Novo: cinema em
Porto Alegre, 1937-1939. Monografia (Graduação em História) – Departamento de História da
UFRGS, Porto Alegre, 2001.
346. LUCAS, Taís Campelo. Nazismo d’além mar: conflitos e esquecimento (Rio Grande do Sul,
Brasil). Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS,
Porto Alegre, 2011.
347. LUCAS, Taís Campelo. Nazistas pelo mundo: a organização para o exterior do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães. Revista OPSIS, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 281-307, 2012.
348. LUCAS, Taís Campelo. O nazismo transnacional: singularidades da Organização do Partido
Nacional-Socialista no Brasil. In: CARVALHO, Bruno Leal Pastor de; LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no Brasil: Partido, Ideias, Práticas e Reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
349. LÜBKEN, Uwe. Bedrohliche Nähe: Die USA und die nationalsozialistische Herausforderung
in Lateinamerika, 1937-1945. Stuttgart: Steiner Verlag, 2004.
147

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

350. LÜBKEN, Uwe . Playing the Cultural Game: The United States and the nazi threat to Latin
America. In: CRAMER, Gisela; PRUTSCH, Ursula. ¡Américas Unidas! Nelson A. Rockefeller’s
Office of Inter-American Affairs. Frankfurt a.M.: Vervuert, 2012.
351. LUTHER, Rudolf. Blau oder Braun? Der Volksbund für das Deutschtum im Ausland VDA im
NS-Staat 1933–1937. Wachholtz: Neumünster, 1999.
352. MACDONNEL, Francis. Insidious Foes: The Axis Fifth Column and the American Home Front.
New York: Oxford University Press, 1995.
353. MAGNUS, Arthur W. von. Die Neue Phase der Monroe Doktrin angesichts der Bedrohung
Lateinamerikas durch die Totalitären Staaten (1933-1945). Dissertation (Ph.D.), Freie Universität Berlin. Berlin, 1956.
354. MAINKA, Peter Johann. Roland und Rolândia im Nordosten von Paraná: Gründugs- und
Frühgeschichte einer deutschen Kolonie in Brasilien (1932-1944/45). São Paulo: Cultura Acadêmica/Instituto Martius-Staden, 2008.
355. MAINKA, Peter Johann; PRIORI, Ângelo (Orgs.). Rolândia no Norte do Paraná: contribuições
para a história da sua fundação (Rolândia Im Norden von Paraná: Beiträge zu seiner Gründungsgeschichte). Maringá: Editora UEM/PGH/História, 2017.
356. MALDONADO PIETRO, Carlos. La Prusia de America del Sur: acerca de las relaciones militares
chileno-germanas, 1927-1945. Estudos Sociales, Santiago, n. 73, p. 1-25, 1992.
357. MARLOW, Sérgio Luiz. As escolas luteranas e a Campanha de Nacionalização: a educação sendo vigiada. In: I Seminário Interdisciplinar em História e Educação. Anais [...]. Vitória:
Editora da UFES, 2007.
358. MARLOW, Sérgio Luiz. Transformações e mudanças no cotidiano religioso dos teuto-brasileiros na Era Vargas. In: II Congresso Internacional UFES/Paris-Est. Anais [...]. Vitória: Editora
da UFES, 2009.
359. MARLOW, Sérgio Luiz. Em busca da identidade nacional: a Campanha de nacionalização do Estado Novo para com os imigrantes e seus descendentes em solo brasileiro. In: III Congresso
Internacional UFES/Paris-Est. Anais: [...]. Vitória: Editora da UFES, 2011.
360. MARLOW, Sérgio Luiz. “Os súditos do Eixo”. O luteranismo na visão das autoridades brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. In: XXVI Simpósio Nacional da ANPUH. Anais [...].
São Paulo: ANPUH, 2011.
361. MARLOW, Sérgio Luiz. A perseguição a luteranos durante as décadas de 1930 e 1940 no Brasil:
o caso do Sínodo de Missouri no Rio Grande do Sul. Horizonte: Revista de Estudos de Teologia e Ciências da Religião, v. 12, 2014.
148

Guia de referências

362. MARLOW, Sérgio Luiz. O bom imigrante: as religiosidades católica e protestante luterana
como fator de identidade nacional (ou não) durante o Estado Novo. Oficina do Historiador,
[S. l.], v. 10, n. 2, p. 77-92, 2017.
363. MARLOW, Sérgio Luiz. Germanisme et national-socialisme dans les synodes luthériens au Brésil sous le gouvernement da Getúlio Vargas (1937-1945). Revue Française d’Historie des
Idées Politiques, [S. l.], v. 45, p. 143-163, 2017.
364. MARLOW, Sérgio Luiz. Concepções do Estado Brasileiro sobre luteranismo e nazismo no Brasil durante o Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial. In: CARVALHO, Bruno Leal Pastor de;
LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no Brasil: Partido, Ideias, Práticas e Reflexos.
Salvador: Sagga, 2018.
365. MARTÍNEZ, Tomás Eloy. Peron and the nazi war criminals. Colloquium papper. Washington:
Latin American Program, Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1984.
366. MARTÍNEZ-FLENER, Milagros. La colônia austríaca em el Perú durante la época del fascismo
europeu (1933-1945). Bulletin de L’Institut Français d’Études Andines, [S. l.], v. 34, n. 1,
p. 81-102, 2005.
367. MARTÍNEZ-FLENER, Milagros. Presencia sin pasado: La comunidad alemana en el Perú y el
Partido Nazi (1932-1945). Revista del Archivo General de la Nación, [S. l.], n. 28, s/p., 2013.
368. MASKE, Wilson. Os menonitas e a construção do Novo Reino. História: Questões e Debates,
[S. l.], v. 15, p. 77-105, 1998.
369. MASKE, Wilson. Bíblia e Arado: construção da identidade étnica entre os Alemães Menonitas
no Brasil (1930-1945). Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 1999.
370. MASKE, Wilson. Entre a Suástica e a Cruz: A fé menonita e a tentação totalitária no Paraguai,
1933-1945. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da UFPR,
Curitiba: 2004.
371. MASKE, Wilson. A suástica no coração da América: a disputa por domínios entre Alemanha e
Estados Unidos no Paraguai (1942-1943). XXIII Simpósio Nacional de História - ANPUH.
Anais [...]. Londrina, 2005.
372. MASKE, Wilson. Anabatistas sob o Cruzeiro do Sul: a experiência Menonita no Brasil (19301945). Revista Pistis & Praxis: Teologia e Pastoral Pontifícia Universidade Católica do Paraná,
[S. l.], v. 5, n. 1, p. 253-273, 2013.
373. MASKE, Wilson. Brasil e Alemanha: imigração e imperialismo (1871-1918). História: Debates
e Tendências, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 182-192, 2014.
149

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

374. MASKE, Wilson. Religião e Imperialismo: a disputa entre missionários alemães e americanos
pelos luteranos no Brasil (1899-1938). In: MARCHI, Euclides; BREPOHL, Marion (Orgs.). Poder e Religiosidade: o Espaço do Sagrado no Século XXI. Curitiba: Editora da Universidade
Federal do Paraná, 2015.
375. MASKE, Wilson. Entre a Suástica e a Cruz: A fé menonita e a tentação totalitária no Paraguai
(1933-1945). Curitiba: Máquina de Escrever, 2016.
376. MAURIÑO, Mónica Quijada; RUIZ, Víctor Peralta. El triángulo Madrid-Berlín-Buenos Aires y el
trásito de bienes vinculados al Tercer Reich desde España a la Argentina. Ciclos en la Historia,
la Economía y la Sociedad, [S. l.], v. 10, n. 19, p. 129-149, 2000.
377. McBRIDE, Michelle. From indifference to internment: An examination of RCMP responses
to Nazism and Fascism in Canada from 1934 to 1941. Thesis (Master of Arts) – Department of
History, Memorial University of Newfoundland, 1997.
378. McBRIDE, Michelle. The curious case of female internees. In: LACOVETTA, Franca; PERIN, Roberto; PRINCIPE, Angelo. Enemies Within: Italian and other internees in Canada and Abroad.
Toronto: University of Toronto Press, 2000.
379. McCANN, Frank D. Vargas and the destruction of the Brazilian integralista and nazi parties.
The Americas, [S. l.], v. 26, n. 1, p. 15-34, 1969.
380. MCGAHA, Richard L. The politics of espionage: nazi diplomats and spies in Argentina, 19331945. Ph.D. Thesis (History), Ohio State University, 2009.
381. McKALE, Donald M. Hitlerism for export! The nazi attempt to control schools and youth clubs
outside Germany. Journal of European Studies, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 239-253, 1975.
382. McKALE, Donald M. The Swastika outside Germany. Kent: Kent State University Press, 1977.
383. McKALE, Donald M. Ernst Wilhelm Bohle – Chef der Auslandsorganisation (AO). In: SMELSER,
Ronald; ZITELMANN, Rainer. Die Braune Elite. Bd 2. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1993.
384. MEDING, Holger M. Flucht vor Nürnberg?: Deutsche und österreichische Einwanderung in
Argentinien, 1945-1955. Wien: Böhlau, 1992.
385. MEDING, Holger M. Nationalsozialismus und Argentinien: Beziehungen, Einflüsse und
Nachwirkungen. Frankfurt: Peter Lang, 1995.
386. MEDING, Holger M. “Der Weg”. Eine deutsche Emigrantenzeitschrift in Buenos Aires, 1947 1957, Berlin: Wissenschaftlicher Verlag, 1997
150

Guia de referências

387. MEDING, Holger M. La emigración a la República Argentina de los nacionalsocialistas buscados. Una aproximación cuantitativa. Estudios Migratorios Latinoamericanos, Buenos Aires,
v. 14, n. 43, p. 241-260, 1999.
388. MEDING, Holger M. La ruta de los nazis en tiempos de Perón. Buenos Aires: Emecé Editores, 1999.
389. MEDING, Holger M; ISMAR, Georg Ismar (Hg.). Argentinien und das Dritte Reich. Mediale
und reale. Präsenz, Ideologietransfer, Folgewirkungen. Berlin: wvb Wissenschaftlicher Verlag,
2008.
390. MEISEL, Adolfo; VILORIA, Joaquín. Barranquilla Hanseática: el caso de un empresario alemán.
In: GUEVARA, Carlos Dávila Ladrón. Empresas y empresarios en la historia de Colombia.
Siglos XIX y XX. Una colección de estudios recientes. 2 v. Bogotá: Editorial Norma/Cepal/
Universidad de los Andes, 2003.
391. MENEZES, Albene Míriam Ferreira. O nacionalismo de Vargas diante das influências externas
(1934-1942). In: CERVO, Amado Luiz; DÖPCKE, Wolfgang. Relações Internacionais dos Países Americanos: Vertentes da História. Brasília: Linha Gráfica Editora, 1994.
392. MENTZ, Brígida von; MONTFORT, Ricardo Pérez; RADKAU, Verena. Fascismo y antifascismo
en América Latina y México (Apuentes Históricos). México: CIESAS, 1984.
393. MENTZ, Brígida von; MONTFORT, Ricardo Pérez; RADKAU, Verena; SPENSER, Daniela. Los
empresarios alemanes, el Tercer Reich y la oposición de derecha a Cárdenas. México:
CIESAS, 1988.
394. MERKER, Paul. Über Die Bewegung “Freies Deutschland” in Lateinamerika. In: VOSSKE, Heinz.
Im Kampf bewahrt: Erinnerungen deutscher Genossen an den Antifaschistischen Widerstand
von 1933 bis 1945. Berlin: Dietz Verlag, 1969.
395. MIGUEL, Guadalupe Zarate. México y la diaspora judia. México: Instituto Nacional del Antropologia e História, 1986.
396. MILKE, Daniel R. O integralismo na capital gaúcha: espaço político, receptividade e repressão (1934-1938). Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História da PUCRS, Porto Alegre, 2003.
397. MILLIES, Diana. Echando raíces. 180 años de presencia alemana em el Perú. Lima: Galería
ICPNA La Molina, 2007.
398. MINERBI, Alessandra. L’emigrazione antifascista: italiani e tedeschi in Messico, 1939-1945. In:
TOFFOLETTI, Riccardo. Tina Modotti, una vita nella storia. Udine: Arte Grafiche Friulane,
1995.
151

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

399. MIRANDA, Celso; SANCHEZ, Giovana. Carrascos nazistas: felizes para sempre. Aventuras na
História, n. 46, 2007.
400. MODESTO, Don; SINGER, Kurt D. Spies and saboteurs in Argentina. New York: Background, 1942.
401. MÖLLER, H. Exodus der Kultur: Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler in der Emigration nach 1933. München: C.H. Beck, 1984.
402. MONTFORT, Ricardo Pérez. La quinta columna y el Buen Vecino. Anuario de Historia, [S. l.],
n. 11, p. 115-129, 1983.
403. MOOG, Vianna. Um rio Imita o Reno. Porto Alegre: Globo, 1973.
404. MORA, Dennis F. Arias. La presencia alemana em Costa Rica durante la era del Nacionalsocialismo (1933-1941). Revista Historia, [S. l.], n. 53/54, p. 195-?, 2006.
405. MORAES, Luis Edmundo de Souza. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer! A seção brasileira do
Partido Nazista e a questão nacional. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu
Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1996.
406. MORAES, Luis Edmundo de Souza. Gewalt, Folter, Mord. Eine regelmäßige Ausnahme in Brasilien. Illoyal: Journal für Antimilitarismus, 9. Berlin, 1999.
407. MORAES, Luis Edmundo de Souza. Partido Nazista no Brasil. In: SILVA, Francisco Carlos Teixeira da; MEDEIROS, Sabrina Evangelista; VIANNA, Alexander Martins. Dicionário Crítico do
Pensamento da Direita: Ideias, Instituições e Personagens. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj,
2000.
408. MORAES, Luis Edmundo de Souza. Grupos Locais do Partido Nazista e os ditos “alemães” no
Rio de Janeiro e em Blumenau. In: NETO, Hélio Póvoa; PACELLI, Ademir. Cruzando Fronteiras Disciplinares: um panorama dos estudos migratórios. Rio de Janeiro: Faperj e Revan,
2005.
409. MORAES, Luis Edmundo de Souza. Konflikt und Anerkennung: Die Ortsgruppen der NSDAP
in Blumenau und in Rio de Janeiro. Berlin: Metropol Verlag, 2005.
410. MORAES, Luis Edmundo de Souza. NSDAP no Brasil: problemas de pesquisa. In: Mauricio
Parada (Org.). Fascismos: Conceitos e Experiências. Rio de Janeiro: Ed. Mauad, 2008.
411. MORAES, Luis Edmundo de Souza; GAK, Igor. O Partido Nazista e o mito da Quinta Coluna no
Brasil. Revista de Estudos Estratégicos, v. 7, n. 14, p. 197-235, 2015.
412. MORAES, Luis Edmundo de Souza. O Partido Nazista no Exterior: notas sobre a Organização
para o Exterior (Auslandsorganisation) do NSDAP. In: CARVALHO, Bruno Leal Pastor de; LU152

Guia de referências

CAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no Brasil: Partido, Ideias, Práticas e Reflexos.
Salvador: Sagga, 2018.
413. MORENO, Isidoro J. Ruiz. La Neutralidad Argentina en la Segunda Guerra. Buenos Aires:
Emecé, 1997.
414. MORSCH, Maria Luiza Azevedo. A ideologia educacional brasileira como fator de integração forçada do descendente do imigrante alemão à cultura nacional (1937-1945).
Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS,
Porto Alegre, 1988.
415. MOSCOSO, Raúl. Portadores de “civilización”: la inmigración alemana a Quito. In: GALLEGOS,
Jacques Ramírez. Ciudad-estado, inmigrantes y políticas. Ecuador 1890-1950. Quito: Editorial Iaen, 2012.
416. MOUNT, Graeme S. Canada’s enemies. Spies and spying in the peaceable kingdom. Toronto
and Oxford: Dundurn Press, 1993.
417. MOUNT, Graeme S. Chile and the nazis: From Hitler to Pinochet. Montreal: Black Rose
Books, 2001.
418. MÜHLEN, Patrick von Zur; KOHUT, Karl. Alternative Lateinamerika: Das Deutsche Exil in
der Zeit des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Vervuert, 1994.
419. MÜHLEN, Patrick von Zur. Jüdische und Deutsche Identität von Lateinamerika-Emigranten. In:
Gesellschaft für Exilforschung und Society for Exile Studies (Hrsg.). Fluchtpunkte des Exils
und andere Themen. Edition Text & Kritik, 1987.
420. MÜHLEN, Patrick von Zur. Fluchtziel Lateinamerika: Die Deutsche Emigration 1933-1945:
politische Aktivitäten und soziokulturelle Integration. Bonn: Verlag Neue Gesellschaft, 1988.
421. MÜLLER, Jürgen. Als Historiker auf Quellensuche: Abenteuer Wissenschaft in Lateinamerika.
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. v. 44, Jg. H. 85, 1992.
422. MÜLLER, Jürgen. Hitler, Lateinamerika und die Weltherrschaft, IberoAmerikanisches Archiv,
[S. l.], v. 18, n 1-2, p. 67-101, 1992.
423. MÜLLER, Jürgen. El NSDAP en México: historia y percepciones, 1931-1940. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, [S. l.], v. 6, n. 2, s/p., 1995.
424. MÜLLER, Jürgen. Nationalsozialismus in Lateinamerika: Die Auslandsorganisation der
NSDAP in Argentinien, Brasilien, Chile und Mexico, 1931-1945. Stuttgart: Heinz, 1997.
425. MÜLLER, Telmo Lauro. Nacionalização e imigração alemã. São Leopoldo: Editora da Unisinos, 1994.
153

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

426. NADEAU, Jean François. Adrien Arcand, Fürher Canadien. Montréal: Lux, 2010.
427. NEUMANN, Rosane Marcia. Não são eles tão felizes como nós...? A campanha de nacionalização
e a integração dos alemães à sociedade brasileira. Cronos, Pedro Leopoldo, n. 6, p. 1929-148,
2002.
428. NEUMANN, Rosane Marcia. “Quem nasce no Brasil é brasileiro ou traidor!” As colônias
germânicas e a campanha de nacionalização. Dissertação (Mestrado em História) – Programa
de Pós-Graduação em História da Unisinos, São Leopoldo, 2003.
429. NEUMANN, Rosane Marcia. Imigração e identidade étnica: a construção do “ser alemão” no
Sul do Brasil. História: Debates e Tendências, [S. l.], v. 14, n. 01, p. 94-107, jan./jun. 2014.
430. NEVES, Clarissa Eckert Baeta. Die Integration der Juden In das südbrasilianische Wirtschaftssystem. In: SCHRADER, Achim; RENGSTORF, Karl Heinrich. Europäische Juden in Lateinamerika. St. Ingibert: Werner J. Rohrig Verlag, 1989.
431. NEWTON, Ronald C. Social change, cultural crisis, and the origins of Nazism within the German-Speaking Community of Buenos Aires, 1914-1933. Canadian Association of Latin
American and Caribbean Studies, [S. l.], v. 1, n. 1/2, p. 62-105, 1976.
432. NEWTON, Ronald C. German Buenos Aires, 1900-1933: Social Change and Cultural Crisis.
Austin: University of Texas Press, 1977.
433. NEWTON, Ronald C. The German Argentines between Nazism and nationalism: the Patagonia
Plot of 1939. The International History Review, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 76-114, 1981.
434. NEWTON, Ronald C. Indifferent Sanctuary: German-Speaking Refugees and Exiles in Argentina, 1933-1945. Journal of Interamerican Studies and World Affairs, [S. l.], v. 24, n. 4, p.
395-420, 1982.
435. NEWTON, Ronald C . Die andere Deutschland: The anti-fascist exile network in Southern
South America. In: JACKMAN, Jarrell C; BORDEN, Carla M. The Muses Flee Hitler: Cultural
Transfer and Adaptation, 1930-1945. Washington, D.C.: Smithsonian Inst. Press, 1983.
436. NEWTON, Ronald C. The United States, the German Argentines, and the myth of the Fourth
Reich, 1943-1947. Hispanic American Historical Review, [S. l.], v. 64, n. 1, p. 81-103, 1984.
437. NEWTON, Ronald C. The neutralization of Fritz Mandl: notes on wartime journalism, the Arms
Trade, and Anglo-American Rivalry in Argentina during World War II. Hispanic American Historical Review, [S. l.], v. 66, n. 3, p. 541-579, 1986.
438. NEWTON, Ronald C. Los Estados Unidos, los germano-argentinos y el mito del Cuarto Reich,
1943–1947. Revista de Historia de América, [S. l.], n. 105, p. 11-146, 1988.
154

Guia de referências

439. NEWTON, Ronald C; FERNS, H. S. Disorderly succession: Great Britain, The United States and
the “Nazi menace” in Argentina, 1938-1947. In: TELLA, Guido di; WATT, D. Cameron. Argentina between the Great Powers, 1939-46. London: Palgrave Macmillan, 1989.
440. NEWTON, Ronald C. ¿Patria? ¿Cuál patria? italo-argentinos y germano-argentinos en la era de
la renovacion nacional fascista, 1922-1945. Estudios Migratorios Latinoamericanos, [S. l.],
v. 7, n. 21, s/p., 1992.
441. NEWTON, Ronald C. El cuarto lado del triángulo: la “amenaza nazi” en la Argentina (19311947). Buenos Aires: Sudamerica, 1995.
442. NEWTON, Ronald C. The “nazi menace” in Argentina, 1931–1947. Stanford: Stanford University Press, 1992.
443. NEWTON, Ronald C. The nazi menace in Argentina Revisited. Patterns of Prejudice, [S. l.], v.
31, n. 3, p. 7-15, 1997.
444. NEWTON, Ronald C; CONVERSE, Christel K. Las inversiones nazis en la Argentina: el caso de
la Banca Wehrli y de las empresas del grupo Mandl. Ciclos en la Historia, la Economía y la
Sociedad, [S. l.], v. 10, n. 19, p. 51-75, 2000.
445. NOCERA, Raffaele. Chile y la guerra, 1933-1943. Santiago: Iom Ediciones, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2006.
446. NORDEN, Margaret K. American editorial response to the rise of Adolf Hitler: A Preliminary Consideration. American Jewish Historical Quarterly, [S. l.], v. 59, n. 3, p. 290-301,
1970.
447. O III REICH e o brasil: A correspondência entre Berlim e suas embaixadas no Rio de Janeiro
e outras capitais do continente. 2 v. Rio de Janeiro: Laudes, 1968.
448. O’DONNELL, Krista; BRIDENTHAL, Renate; REAGIN, Nancy. The Heimat abroad. The
boundaries of Germanness. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005.
449. OBERACKER JR., Carlos H. A Contribuição teuta à formação da nação brasileira. Rio de
Janeiro: Presença Edições, 1968.
450. OBERDIEK, Hermam I. Fugindo da morte: imigração de judeus alemães para Rolândia/PR, na
década de 1930. Londrina: Eduel, 1997.
451. ODDONE, Juan Antonio. Uruguay entre la depresión y la guerra, 1929-1945. Montevideo:
Fundación de Cultura Universitaria, 1990.
452. OFFENBECK, John. The nazi movement and German Canadians, 1933-1938. M.A. Thesis,
University of Western Ontario, 1970.
155

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

453. OLIVEIRA, Dennison de. Os soldados alemães de Vargas. Curitiba: Juruá Editora, 2008.
454. OLIVEIRA, Dennison de. Os Soldados Brasileiros de Hitler. Curitiba: Juruá Editora, 2008.
455. PADE, Werner. Die Expansionspolitik des deutschen Imperialismus gegenüber Lateinamerika
1918-1933. Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, [S. l.], v. 22, n. 6, p. 578-5901974.
456. PAIVA, César. Die deutschsprachigen Schulen in Rio Grande do Sul und die Nationalisierungspolitik. Dissertation (Doktors der Philosophie). Universität Hamburg, 1984.
457. PAIVA, César. Escolas de língua alemã no Rio Grande do Sul, o nazismo e a política de nacionalização. Educação e Sociedade, Campinas, v. 9, n. 26, p. 5-28, abr. 1987.
458. PALMIER, Jean-Michel. Weimar en exil: Le destin de l’émigration intellectuelle allemande
antinazie en Europe et aux Etats-Unis. Paris: Edité par Payot, 1988.
459. PARDO SANZ, Rosa Maria. Antifascismo en América Latina: España, Cuba y Estados Unidos
durante la Segunda Guerra Mundial. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el
Caribe, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 51-73, 1995.
460. PAZ, Ivoni Nör. Nova Petrópolis: da submissão à rebeldia (1858-1937). Caxias do Sul: EDUCS,
1998.
461. PERAZZO, Priscila Ferreira. A perseguição da polícia política aos alemães no Brasil, 1938-1945.
In: V Congresso da Solar - América Latina e Caribe e os desafios da Nova Ordem Mundial. Anais [...]. São Paulo: PROLAM/USP, 1996.
462. PERAZZO, Priscila Ferreira. Espionagem nazista e contra-espionagem policial. In: DIETRICH,
Ana Maria; ALVES, Eliane Bisan; PERAZZO, Priscila Ferreira. Inventário DEOPS, Módulo 1Alemanha. São Paulo: Imprensa Oficial/Arquivo do Estado, 1997.
463. PERAZZO, Priscila Ferreira. O perigo alemão e os mecanismos de repressão policial no
Estado Novo. São Paulo: Imprensa Oficial/Arquivo do Estado, 1999.
464. PERAZZO, Priscila Ferreira. Os campos de concentração brasileiros: episódios da nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Boletim do Arquivo, São Paulo, v. 4, n. 2, p. 9-27, 2002.
465. PERAZZO, Priscila Ferreira. Prisioneiros de guerra. Os cidadãos do Eixo nos campos de concentração brasileiros (1942-1945). Tese (Doutorado em História Social) – Programa de Pós-graduação em História Social da USP, São Paulo, 2002.
466. PERAZZO, Priscila Ferreira. Prisioneiros de guerra: A reclusão dos imigrantes indesejáveis
(1942-1945). Revista Seminários – Crime, Criminalidade e Repressão no Brasil República,
São Paulo, n. 3, p. 41-53, 2004.
156

Guia de referências

467. PERAZZO, Priscila Ferreira. Súditos do Eixo. In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. A cidade e suas
histórias. São Paulo: Lazuli/Sesc-SP, 2005.
468. PERAZZO, Priscila Ferreira; PRADO, Mariana Lins. A propaganda nazista nas carteiras das escolas alemãs de Santo André e São Caetano do Sul no ABC Paulista. In: CARVALHO, Bruno Leal
Pastor de; LUCAS, Taís Campelo. Expressões do nazismo no Brasil: Partido, Ideias, Práticas
e Reflexos. Salvador: Sagga, 2018.
469. PEREIRA, Márcio José. Alterações de cotidiano. Perseguição a descendentes e imigrantes alemães em Curitiba na década de 1940. In: III Seminário Internacional de História. Anais
[...]. Maringá, 2007.
470. PEREIRA, Márcio José. Politizando o Cotidiano: repressão aos Alemães em Curitiba Durante
a Segunda Guerra Mundial. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-graduação
em História da UEM, Maringá, 2010.
471. PEREIRA, Márcio José. “O povo tem mil olhos e mil ouvidos para ver e para ouvir”: O comício
de 18 de março de 1942 em Curitiba sob a ótica da Análise do Discurso. Revista Eletrônica
Trilhas da História, Três Lagoas, v. 3, n. 6, p. 149-166, jan./jun. 2014.
472. PEREIRA, Márcio José. A atuação da DOPS/PR na institucionalização da repressão aos alemães
no Paraná durante o Estado Novo: paixões, sentimentos e política. Espaço Plural, [S. l.], ano
XVI, n. 33, p. 43-62, 2015.
473. PEREIRA, Márcio José. Os imigrantes de origem germânica no Paraná: debate sobre a presença
teuta no Estado. In: BERTONHA, João Fábio; PRIORI, Angelo (Orgs.). Imigração e colonização: conflitos pela terra no Paraná e São Paulo entre os séculos XIX e XX. Guarapuava: Editora
Unicentro, 2015.
474. PEREIRA, Márcio José. Sentimentos, ressentimentos e violência: A ação da polícia política
no Paraná em relação aos indivíduos de origem germânica (1942-1945). Tese (Doutorado em
História). Programa de Pós-Graduação em História da UFPR, Curitiba, 2017.
475. PEREIRA, Márcio José; ROMANO, B. G. Mulheres alemãs detidas pela DOPS/PR. In: PAIVA,
Valdemir; LIMA, Wallas Jefferson de (Orgs.). Gênero e práticas culturais: debates contemporâneos. São Paulo: Todas as Musas, 2017.
476. PEREIRA, Márcio José. Civismo depredatório: populares paranaenses contra alemães durante
a Segunda Guerra Mundial. Revista Tempo, Espaço e Linguagem, Irati, v. 9, n. 2, p. 188-208,
jul./dez. 2018.
477. PETRY, Andréa Helena. É o Brasil gigante, liberto do estrangeiro, uno, coeso e forte, o
Brasil do brasileiro! Campanha de Nacionalização Efetivada no Estado Novo. Dissertação
157

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

(Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da Unisinos, São Leopoldo:
2003.
478. PLATE, Claus von. Die chilenischen Burschenschaften und das Herauf kommen des Nationalsozialismus in Deutschland. Vita Nostra, v. 22, n. 1, 1983.
479. POMMERIN, Reiner. Das Dritte Reich und Lateinamerika. Die deutsche Politik gegenüber
Süd und Mittelamerika 1939-1942. Düsseldorf: Droste Verlag, 1977.
480. POMMERIN, Reiner. Überlegungen des “Dritten Reichs” zur Rückholung deutscher Auswanderer aus Lateinamerika. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas, n. 16, p. 365-377, 1979.
481. POTASHNIK, Michael. Nacismo: national socialism in Chile, 1932-1938. Los Angeles: UCLA
Press, 1974.
482. PRIETO, César E. El partido nazi en la Argentina. Santa Fé: Editorial Rosario, 1984.
483. PROAÑO, Francisco Núñez del Arco. El Ecuador y la Alemania Nazi: los secretos de una
relación ocultada. [Equador]: Editorial JG, 2013.
484. PRUTSCH, Ursula. Das Geschäft mit der Hoffnung. Österreichische Auswanderung nach
Brasilien 1918-1938. Wien Köln Weimar: Böhlau Verlag, 1996.
485. PRUTSCH, Ursula; ZEYRINGER, Klaus (Hrsg.): Leopold von Andrian (1875–1951). Korrespondenzen, Notizen, Essays, Berichte. Böhlau: Wien/Köln/Weimar 2003.
486. PRUTSCH, Ursula. Creating Good Neighbors? Die Kultur-und Wirtschaftspolitik der USA in
Lateinamerika, 1940–1946. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008.
487. PRUTSCH, Ursula; CRAMMER, Gisela. “Americas Unidas”! Nelson A. Rockefeller’s Office of
Inter-American Affairs, 1940-1946. Frankfurt a.M.: Vervuert, 2012.
488. PRUTSCH, Ursula. Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs and the Quest for
Pan-American Unity: An Introductory Essay. In: PRUTSCH, Ursula; CRAMMER, Gisela. “Americas Unidas”! Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs, 1940-1946. Frankfurt
a.M.: Vervuert, 2012.
489. PRUTSCH, Ursula. Nelson A. Rockefeller’s Office of Inter-American Affairs in Brazil. In:
PRUTSCH, Ursula; CRAMMER, Gisela. “Americas Unidas”! Nelson A. Rockefeller’s Office of
Inter-American Affairs, 1940-1946. Frankfurt a.M.: Vervuert, 2012.
490. PRYMAK, Thomas M. Maple Leaf and Trident: The Ukrainian Canadians during the Second
World War. Toronto: Multicultural History Society of Ontario, 1988.
158

Guia de referências

491. QUINTANEIRO, Tania. Dilemas da cooperação: conflitos gerados pela política das “listas negras” no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Revista Brasileira de Política Internacional, [S. l.], v. 49, n. 2, p. 78-98, 2006.
492. RADKAU, Verena; MENTZ, Brígida von. Notas en torno al exilio político alemán en México
(1936-1946). In: MENTZ, Brígida von; MONTFORT, Ricardo Pérez; RADKAU, Verena. Fascismo
y antifascismo en América Latina y México: Apuntes Históricos. México: CIESAS, 1984.
493. RADKAU, Verena. El Tercer Reich y México. In: MENTZ, Brígida von; RADKAU, Verena; SPENSER, Daniela; MONTFORT, Ricardo Pérez. Los Empresarios Alemanes, el Tercer Reich y la
oposición de derecha a Cárdenas. Tomo II. México: CIESAS, 1988.
494. RADKAU, Verena. Los nacionalistas en México. In: MENTZ, Brígida von; RADKAU, Verena;
SPENSER, Daniela; MONTFORT, Ricardo Pérez. Los Empresarios Alemanes, el Tercer Reich
y la Oposición de Derecha a Cárdenas. Tomo II. México: CIESAS, 1988.
495. RAHMEIER, Andrea Helena Petry. Relações diplomáticas e militares entre a Alemanha e o
Brasil: da proximidade ao rompimento (1937-1942). Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da PUCRS, Porto Alegre, 2009.
496. RAHMEIER, Andrea Helena Petry. As relações diplomáticas entre Alemanha e Brasil, no período de 1937 a 1942. Revista História, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 168-178, mai./ago. 2013.
497. RAICHER, Rosa Perla. Asilo en el Uruguay de refugiados judios perseguidos por el nazismo
hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. In: BERJARANO, Margalit; RAICHER, Rosa
Perla; SENKMAN, Leonardo; SCHENKOLEWSKI, Silvia. Judaica Latinoamericana: Estudios
Historico-Sociales. Tomo I. Jerusalén: The Hebrew University Magnes Press, 1988.
498. RAICHER, Rosa Perla. La lucha contra la infiltración nazi en Uruguay y sus efectos en la vida
judia del país: antes de la Segunda Guerra Mundial. Eleventh World Congress of Jewish
Studies, v. 5, n. 3, 1994.
499. RAICHER, Rosa Perla. Asilo no Uruguai de refugiados judeus perseguidos pelo nazismo (até
a eclosão da Segunda Guerra Mundial). In: CARNEIRO, Maria Luiza Tucci. O Anti-Semitismo
nas Américas: Memória e História. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo/FAPESP,
2007.
500. RAPOPORT, Mario. Aliados o neutrales? La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial.
Buenos Aires: EUDEBA, 1988.
501. RAPOPORT, Mario; MUSACCHIO, Andrés. El Banco Central de la República Argentina y el “oro
nazi”: certezas e interrogantes sobre un mito histórico. Ciclos en la Historia, la Economía u
la Sociedad, [S. l.], v. 10, n. 19, p. 77-102, 2000.
159

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

502. RATTNER, Henrique. Jude sein und Brasilianer: Sozialkulturelle Identitätsprobleme in Brasilien. In: SCHRADER, Achim; RENGSTORF, Karl Heinrich. Europäische Juden in Lateinamerika. Münster: Röhrig, 1992.
503. REMAK, Joachim. Friends of the New Germany: The Bund and German American relations.
The Journal of Modern History, Chicago, v. 29, n.1, p. 38-41, 1957.
504. RIBEIRO, Marcos Vinícius Saturno. Entre a bandeira nacional, o sigma e a suástica: o dilema
dos imigrantes alemães em Santa Catarina. Santa Catarina em História, Florianópolis, v. 5,
n. 1, p. 48-59, 2011.
505. RIBEIRO JUNIOR, João. Elementos para a História do nazismo no Brasil. Revista Notícia Bibliográfica e Histórica, v. 127, 1987.
506. RINKE, Stefan. “Der letzte freie Kontinent”: Deutsche Lateinamerikapolitik im Zeichen transnationaler Beziehungen, 1918-1933. Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz, 1996.
507. RINKE, Stefan. Export einer politischen Kultur: Auslandsdeutsche in Lateinamerika und die
Weimarer Republik. In: KARLEN, Stefan; WIMMER, Andreas (Eds.). Integration und Transformation: Ethnische Gemeinschaften. Staat und Weltwirtschaft in Lateinamerika seit ca. 1850.
Stuttgart: Akademischer Verlag, 1996.
508. RINKE, Stefan. Las relaciones germane-chilenos, 1918-1933. Historia, Santiago, v. 31, p. 217308, 1998.
509. RINKE, Stefan. Auslandsdeutsche no Brasil (1918-1933): Nova emigração e mudança de identidades. Espaço Plural, v. 9, n. 19, p. 39-48, 2008.
510. ROBERTSON, Erwin. El nacismo chileno. Santiago: Ediciones Nuestramérica, 1986.
511. ROBIN, Martin. Shades of Right: nativist and fascist politics in Canada, 1920-1940. Toronto:
University of Toronto Press, 1991.
512. ROCHE, Jean. A colonização alemã e o Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Globo, 1969.
513. RÖDER, Werner; STRAUSS, Herbert A. Biographisches Handbuch der Deutschsprachigen
Emigration Nach 1933. Band I: Politik, Wirtschaft, öffentliches Leben. Munich/New York/
London/Paris: Saur, 1980.
514. RÖDER, Werner. Emigration nach 1933. In: BROSZAT, Martin; MÖLLER, Horst. Das Dritte
Reich. Herrschaftsstruktur und Geschichte. München: Beck Verlag, 1983.
515. RÖDER, Werner. German politics in exile, 1933-1945. A Survey. L’Émigration politique em
Europe: aux XIX et XX siècles, v. 146, n. 1. Rome: Publications de l’École Française de Rome,
1991.
160

Guia de referências

516. RÖDER, Werner. Die Emigration aus dem Nationalsozialistischen Deutschland. In: BADE, Klaus
J. Deutsche im Ausland, Fremde in Deutschland: Migration in Geschichte und Gegenwart.
München: C. H. Beck, 1993.
517. RODRÍGUEZ, Celso; POTASH, Robert A. El empleo en el Ejército Argentino de nazis y otros
científicos y técnicos extranjeros, 1943-1955. Estudios Migratorios Latinoamericanos,
[S. l.], v. 14, n. 43, p. 261-276, 1999.
518. RODRIGUEZ, Patrick. “True Americanism”: The rise of America ‘s nazis in the Great Depression. Undergraduate Honors Theses. Departamento of History, University of Colorado at
Boulder. Boulder, 2013.
519. ROGGE, Oetje John. The official German report. New York: Thomas Yoseloff, 1961.
520. ROHMEDER, Wilhelm. Das Deutschtum Argentiniens. Deutschtum im Auslande, v. 21, n. 8,
1938.
521. ROJER, Olga Elaine. Exile in Argentina, 1933-1945: A historical and literary introduction.
New York: Peter Lang, 1989.
522. ROLDÃO, Alexandre. A saga do Windhuk. História Viva, n. 21, 2005.
523. RÖMER, Gernot. Wir haben hier Wurzeln geschlagen. Von Memmingen nach Rio de Janeiro.
In: BENZ, Wolfgang. Das Exil der kleinen Leute: Alltagserfahrungen deutscher Juden in der
Emigration. Munich: C. H. Beck, 1991.
524. ROSS, Gerald G.: Volkische Ideologie and Deutschtumarbeit of German Canadians
during the inter-war period, MA Thesis, Lakehead University 1996.
525. ROUT JR., Leslie B.; BRATZEL, John F. The shadow war: German espionage and United States
counterespionage in Latin America during World War II. Frederick: University Publications of
America, 1986.
526. SÁ, Magali Romero; SILVA, André Felipe Cândido da. Por entre as páginas do imperialismo
germânico na América Latina: a Revista Médica de Hamburgo e a Revista Médica Germano-Ibero-Americana (1920-1933). In: XXIV Simpósio Nacional de História: História e Multidisciplinaridade: territórios e deslocamentos. Anais [...]. São Leopoldo: ANPUH, 2007.
527. SÁ, Magali Romero; ROLIM, Marlom Silva. A política de difusão do germanismo por intermédio
dos periódicos da Bayer: a Revista Terapêutica e O Farmacêutico Brasileiro. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, [S. l.], v. 20, n. 1, p. 159-179, 2013.
528. SÁ, Magali Romero; VIANNA, L. M. Relações científicas internacionais: estudo comparado das
influências e estratégias de aproximação da Alemanha e da França com o Brasil no entreguer161

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

ras. In: FAULHABER, Priscila; DOMINGUES, Heloisa; BORGES, Luiz. (Orgs.). Ciências e Fronteiras. Rio de Janeiro: Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST, 2012.
529. SÁ, Magali Romero; SILVA, André Felipe Cândido da. Citizens of the Third Reich in the Tropics: German scientific expeditions to Brazil under Vargas Regime, 1933-1940. In: CLARA, Fernando; NINHOS, Cláudia; GRISHIN, Sasha. (Orgs.). Nazy Germany and Southern Europe,
1933-1945. New York: Palgrave MacMillan, 2016.
530. SAIDEL, Rochelle G; PLONSKI, Guilherme Ary. How scientists fleeing Nazi Europe contributed
to Brazil’s new Universities in 1933-1945. Ibero-Amerikanisches Archiv, Berlim, v. 21, n. 1/2,
p. 169-190, 1995.
531. SAINT-SAUVEUR HENN, Anne. Landwirtschaftliche Kolonien deutsch-jüdischer Emigranten in
Argentinien. In: MÜHLEN, Patrik von Zur; KOHUT, Karl. Alternative Lateinamerika: Das
deutsche Exil in der Zeit des Nationalsozialismus. Frankfurt am Main: Vervuert, 1994.
532. SAINT-SAUVEUR HENN, Anne. Zweimal verjagt: Die deutschsprachige Emigration und der
Fluchtweg Frankreich-Lateinamerika 1933-1945. Berlin: Metropol-Verlag, 1998.
533. SANFILIPPO, Matteo. Los Papeles de Hudal como fuente para la Historia de la migracíon de
alemanes y nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Estudios Migratorios Latinoamericanos, [S. l.], v. 14, n. 43, p. 185-210, 1999.
534. SANTANA, Nara Maria Carlos de. O Estado Novo e a repressão ao nazismo no Brasil. Dimensões, v. 13, 2001.
535. SANTANA, Nara Maria Carlos de. O Confronto dos nacionalismos: Getúlio Vargas e a repressão ao nazismo no Brasil dos anos 30/40. Tese (Doutorado em História) – Programa de
Pós-Graduação em História da UFF, Niterói: 2005.
536. SANTANA, Nara Maria Carlos de. Colonização alemã no Brasil: uma história de identidade,
assimilação e conflito. Dimensões, [S. l.], v. 25, p. 235-248, 2010.
537. SANTANDER, Silvano. Nazismo en Argentina: la conquista del Ejército. Montevideo: Ed. Pueblos Unidos, 1945.
538. SANTANDER, Silvano. Técnica de una traicion: Juan D. Perón y Eva Duarte, agentes del nazismo en la Argentina. Montevideo: Tricomía, 1953.
539. SCHAFRANEK, Hans. Zwischen NKWD und Gestapo. Die Auslieferung deutscher und österreichischer Antifaschisten aus der Sowjetunion an Nazideutschland 1937-1941. Frankfurt:
ISP-Verlag, 1990.
540. SCHALLOCK, Wolfgang. Lateinamerika und die Rundfunkpropaganda der Nazis in Theorie
und Praxis. In: SANKE, H. Der Deutsche Faschismus in Lateinamerika, 1933-1943. Berlin:
Humboldt-Universität, 1966.
162

Guia de referências

541. SCHALLOCK, Wolfgang. Die Lateinamerika-Propaganda des Deutschen Faschismus von 1933
bis 1945. Theorie und Praxis, Leipzig, v. 27, n. 1/2, s/p., 1970.
542. SCHMÖKEL, Wolfe W. Dream of Empire: German colonialism, 1919-1945. New Haven: Yale
University Press, 1964.
543. SCHNEIDER, Dieter Marc. Ein Land der Zukunft: Deutschsprachige Emigranten in Brasilien
nach 1933. In: GORDAN, Paulus. Um der Freiheit willen: Eine Festgabe für und von Johannes u. Karin Schauff zum 80. Geburtstag. Pfullingen: Neske, 1983.
544. SCHOEPP, Sebastian. Das Argentinische Tageblatt 1933-1945. Eine “bürgerliche Kampfzeitung”
als Forum der Emigration. Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, v. 43, n. 1, p. 75-113, 1995.
545. SCHOEPP, Sebastian. Das ‘Argentinische Tageblatt’ 1933 bis 1945: Ein Forum der antinationalsozialistischen Emigration. Berlin: Metropol, 1996.
546. SCHONBACH, Morris. Native American Fascism during the 1930s and 1940s: a study of its
roots, its growth, and its decline. New York: Garland, 1985.
547. SCHÖNWALD, Matthias. Deutschland und Argentinien nach dem Zweiten Weltkrieg: Politische und wirtschaftliche Beziehungen und deutsche Auswanderung 1945-1955. Paderborn:
Schöningh, 1998.
548. SCHOONOVER, Thomas David. Hitler’s man in Havana: Heinz Lüning and nazi espionage in
Latin America. Lexington: University Press of Kentucky, 2008.
549. SCHRADER, Achim; RENGSTORF, Karl Heinrich. Europäische Juden in Lateinamerika. St.
Ingbert: Werner J. Rohrig Verlag, 1989.
550. SCHRÖDER, Hans-Jürgen. Die “neue deutsche Südamerikapolitik”. Dokumente zur nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik in Lateinamerika von 1934 bis 1936. Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, v. 6, p. 337-451, 1969.
551. SCHRÖDER, Hans-Jürgen. Die Vereinigten Staaten und die nationalsozialistische Handelspolitik gegenüber Lateinamerika 1937/38. Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und
Gesellschaft Lateinamerikas, v. 7, p. 309-371, 1970.
552. SCHRÖDER, Hans-Jürgen. Hauptprobleme der deutschen Lateinamerikapolitik 1933-1941.
Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, v. 12,
p. 408-433, 1975.
553. SCHRÖDER, Hans-Jürgen. Das Dritte Reich, die USA und Lateinamerika 1933-1941. In: FUNKE, Manfred. Hitler, Deutschland und die Mächte. Materialien zur Außenpolitik des Dritten
Reiches. Düsseldorf: Droste, 1977.
163

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

554. SCHRÖDER, Hans-Jürgen. Grenzen der Good Neighbor Policy. Jahrbuch für Geschichte von
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, v. 14, p. 429-438, 1977.
555. SCHULER, Friedrich E. Mexico between Hitler and Roosevelt: Mexican Foreign Relations in
the Age of Lázaro Cárdenas, 1934-1940. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1998.
556. SCHULZE, Frederik. ‘Auslandsdeutschtum’ in Brazil (1919–1941) Global Discourses and Local
Histories. German History, 33:3, 2015.
557. SCHULZE, Frederik. Auswanderung als nationalistisches Projekt: “Deutschtum” und Kolonialdiskurse im südlichen Brasilien (1824–1941). Köln: Böhlau, 2016.
558. SCHLÜTER, Dorothee. Vom Kampfblatt zur Staatspropaganda: die auswärtige Pressearbeit
der NSDAP dokumentiert am Beispiel der NS-Wochenzeitschrift Westküsten-Beobachter aus
Chile. Göttingen: V&R Unipress, 2016.
559. SCHWARTZMAN, Simon; BOMENY, Helena M. B; COSTA, Vanda M. R. Tempos de Capanema.
São Paulo: Editora Paz e Terra, 1984.
560. SCHWARZ, Simone. Chile im Schatten faschistischer Bewegungen: der Einfluss europäischer und chilenischer Strömungen in den 30er und 70er Jahren. Frankfurt am Main: VAS,
1997.
561. SEELISCH, Winfried. Das andere Deutschland: eine politische Vereinigung deutscher Emigranten in Südamerika. Berlin: Otto Suhr Institut, 1969.
562. SEIFERHELD, Alfredo M. Nazismo y fascismo en el Paraguay: visperas de la II Guerra Mundial: gobiernos de Rafael Franco y Félix Paiva, 1936-1939. Assunciòn: Editorial Histórica, 1985.
563. SEIFERHELD, Alfredo M. Nazismo y fascismo en el Paraguay: Los años de la guerra: gobiernos de José Félix Estigarribia e Higinio Morínigo (1939-1945). Assunciòn: Editorial Histórica,
1986.
564. SEITENFUS, Ricardo A. Silva. O Brasil de Getúlio Vargas e a formação dos blocos, 19301942: o processo do envolvimento brasileiro na II Guerra Mundial. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1985.
565. SEITENFUS, Ricardo A. Silva. O Brasil e o III Reich (1933-1939). Jahrbuch für Geschichte
von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, v. 25, p. 273-289, 1988.
566. SEITENFUS, Ricardo A. Silva. Quatro teses sobre a política externa brasileira nos anos 30. In:
ALBUQUERQUE, José A. G; SEITENFUS, Ricardo A. S; CASTRO, Sergio H. Nabuco de. Sessenta anos de política externa brasileira (1930-1990): Crescimento, modernização e política
externa. São Paulo: NUPRI-USP/Cultura Editores Associados, 1996.
164

Guia de referências

567. SEITENFUS, Ricardo A. Silva. O Brasil vai à Guerra. São Paulo: Editora Manole, 2003.
568. SENKMAN, Leonardo. Argentina, La Segunda Guerra Mundial y los refugiados indeseables, 1933-1945. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1991.
569. SENKMAN, Leonardo. Perón y la entrada de técnicos alemanes y colaboracionistas con los
nazis, 1947-1949: un caso de cadena migratoria. Estudios Migratorios Latinoamericanos,
[S. l.], v. 10, n. 31, p. 673-704, 1995.
570. SEYFERTH, Giralda. O nazismo e a imprensa teuto-brasileira de Santa Catarina. Revista do
Museu Paulista, São Paulo, v. 26, s/p., 1979.
571. SEYFERTH, Giralda. Nacionalismo e identidade étnica: a ideologia germanista e o grupo étnico teuto-brasileiro numa comunidade do Vale do Itajaí. Florianópolis: Fundação Catarinense
de Cultura, 1981.
572. SEYFERTH, Giralda. A Liga Pangermânica e o perigo alemão no Brasil: análise sobre dois discursos étnicos irredutíveis. História: Questões e Debates, Curitiba, v.10, n.18-19, p.113-155,
1989.
573. SEYFERTH, Giralda. A identidade teuto brasileira numa perspectiva histórica. In: MAUCH,
Cláudia; VASCONCELLOS, Naira. Os alemães no sul do Brasil: cultura, etnicidade, história.
Canoas: Editora da ULBRA, 1994.
574. SEYFERTH, Giralda. Identidade étnica, assimilação e cidadania: A imigração alemã e o Estado
brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 9, n. 26, p. 103-122, 1994.
575. SILVA, André Felipe Cãndido da. A trajetória científica de Henrique da Rocha Lima e as
relações Brasil-Alemanha. Tese de Doutorado (História) – Programa de Pós-Graduação em
História da Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, 2011.
576. SILVA, André Felipe Cãndido da. A diplomacia das cátedras: a política cultural externa alemã
e o ensino superior paulista – os casos da USP e da Escola Paulista de Medicina (1934-1942).
História (São Paulo), Assis; Franca, v. 32, n. 1, p. 401-431, jan./jun. 2013.
577. SILVA, André Felipe Cãndido da. Raça, medicina tropical e colonialismo no Terceiro Reich: a
expedição de Giemsa e Nauck ao Espírito Santo em 1936. Estudos Históricos, [S. l.], v. 26,
n. 52, s/p., 2013.
578. SHAFFER, Ryan. Long Island Nazis: a local synthesis of transnational politics. Long Island
History Journal, [S. l.], v. 21, n. 2, s/p., 2010.
579. SILVA, Haike Roselane Kleber Da. Entre o amor ao Brasil e ao modo de ser alemão: a história de uma liderança étnica, 1868-1950. Porto Alegre: Oikos/ANPUH-RS, 2006.
165

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

580. SILVA, Hélio. 1938 – Terrorismo em Campo Verde. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
1971.
581. SILVA, Marina Helena Chaves. Vivendo com o outro: os alemães na Bahia no período da
Segunda Guerra Mundial. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em
História da UFBA, Salvador: 2007.
582. SILVA, Micael Alvino da. Foz do Iguaçu: política nacionalista, suspeita nazista e repressão
(1942-1945). Revista Pleiade, Foz do Iguaçu, v. 2, n. 1, p. 103-114, jan./jun. 2008.
583. SILVA, Micael Alvino da. Vigilância aos súditos do Eixo na parte brasileira da Tríplice
Fronteira (1942-1943). Dissertação. (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação
em História da UEM, Maringá, 2010.
584. SILVA, Micael Alvino da. A Segunda Guerra Mundial e a Tríplice Fronteira: a vigilância aos
“súditos do Eixo” alemães e italianos. Foz do Iguaçu: EDUNILA, 2021 [no prelo].
585. SILVEIRA, Helder Gordim da. A ofensiva política dos EUA sobre a América Latina na visão
alemã: uma face do confronto interimperialista. Estudos Ibero-Americanos, [S. l.], v. 18, n.
1, p. 19-27, 1992.
586. SILVEIRA, Joel; NETO, Geneton Moraes. Hitler-Stalin: o pacto maldito. Tudo sobre o pacto
que estarreceu o mundo e suas repercussões na esquerda brasileira. Rio de Janeiro: Record,
1990.
587. SIMONSON, William N. Nazi infiltration in South America, 1933-1945. Ph.D Dissertation.
Fletcher School of Law and Diplomacy. Medford:1964.
588. SMITH JR., Arthur L. The Kameradschaft USA. The Journal of Modern History, 34:4., 1962.
589. SMITH JR., Arthur L. The Deutschtum of Nazi Germany and the United States. The Hague:
M. Nijhoff, 1965.
590. SMITH JR., Arthur L. Hitler‘s Gau Ausland. Political Studies, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 90-95, 1966.
591. SOSNOWSKI, Saúl. Contando nazis en Argentina: una mirada desde la cultura. Ensayo – Teoría – Crítica, v. 7, n. 10, 1999.
592. SPITTA, Arnold. Die Deutsche Emigration in Argentinien, 1933-1945: ihr publizistisches
und literarisches Wirken. Bielefeld: Universität Bielefeld, 1978.
593. SPITTA, Arnold. Paul Zech im Südamerikanischen Exil: 1933-1946; Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Emigration in Argentinien. Berlin: Colloquium-Verlag, 1978.
166

Guia de referências

594. STADLER, Friedrich. Vertriebene Vernunft: Emigration und Exil österreichischer Wissenschaft 1930-1940. Vienna/Monaco: Jugend und Volk, 1987.
595. STEPHAN, Alexander. Communazis: FBI Surveillance of German Emigré Writers. Yale: Yale
University Press, 2000.
596. SUTIN, Stewart Edward. The Impact of Nazism on the Germans of Argentina. Austin: University of Texas, 1975.
597. SUTIN, Stewart Edward. The Germans of Misiones. New York: NYU Center for Latin American and Caribbean Studies, 1976.
598. TETENS, Harens Tete. The new Germany and the old Nazis. New York: Random House,
1961.
599. THIESEN, John. Mennonite & nazi? Attitudes among Mennonite colonists in Latin America,
1933-1945. Kitchener: Pandora Press, 1999.
600. THÉORÊT, Hughes; VAN GENNIP, Ferdinanda; SCOTT, Howard. The Blue Shirts: Adrien Arcand and fascist anti-semitism in Canada. Ottawa: University of Ottawa Press, 2017.
601. TOEDTER, N. E a guerra continua – Palco e bastidores da 2ª Guerra Mundial. Rio de Janeiro:
Editora do Autor, 2000.
602. TONINI, Veridiana M. Uma relação de amor e ódio: o caso Wolfram Metzler (1932-1957).
Passo Fundo: Editora da Universidade de Passo Fundo, 2003.
603. TOTA, Antonio Pedro. O imperialismo sedutor – A americanização do Brasil na época da
Segunda Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
604. TRINDADE, Hélgio. O nazi-fascismo na América Latina: mito e realidade. Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2004.
605. TROTZ, Joachim. Zur Tätigkeit der deutschen V. Kolonne in Lateinamerika von 1933-1945.
Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock, 14, 1/2, 1965.
606. VASEY, Christopher. Nazi intelligence operations in non-occupied territories: espionage
efforts in the United States, Britain, South America and Southern Africa. Jefferson: McFarland
& Company, 2016.
607. VOGT, Olgário Paulo. Germanismo e nacionalização em Santa Cruz do Sul, RS. Revista Ágora,
[S. l.], v. 7, n. 2, p. 1-40, 2002.
608. VOLBERG, Heinrich. Auslandsdeutschtum und Drittes Reich. Der Fall Argentinien. Köln:
Böhlau, 1981.
167

O NAZISMO E AS COMUNIDADES ALEMÃS NO EXTERIOR: O CASO DA AMÉRICA LATINA

609. VOLLAND, Klaus. Das Dritte Reich und Mexiko: Studien zur Entwicklung des Deutsch-mexikanischen Verhältnisses 1933-1942 unter besonderer Berücksichtigung der Ölpolitik. Frankfurt: Peter Lang, 1976.
610. WAGNER, Jonathan Frederick. Heim ins Reich: The Story of Loon River’s Nazis, Saskatchewan
History, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 41-50, 1976.
611. WAGNER, Jonathan Frederick. The Deutsche Zeitung für Canada: A Nazi Newspaper in Winnipeg. Manitoba Historical Society HS Transactions, [S. l.], v. 3, n. 33, s/p., 1976-1977.
612. WAGNER, Jonathan Frederick. The Deutscher Bund Canada, 1934-1938. Canadian Historical
Review, [S. l.], v. 58, n. 2, p. 176-200, 1977.
613. WAGNER, Jonathan Frederick. The Deutscher Bund in Saskatchewan, Saskatchewan History,
[S. l.], v. 31, p. 42-44, 1978.
614. WAGNER, Jonathan Frederick. Brothers beyond the Sea: national socialism in Canada. Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 1981.
615. WAGNER, Jonathan Frederick. Die NS-Bewegung in Kanada. Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, v. 29, n. 2, p. 246-268, 1981.
616. WAGNER, Jonathan Frederick. A History of migration from Germany to Canada, 18501939. Vancouver and Toronto: UBC Press, 2006.
617. WAIBEL, Jens. Die deutschen Auslandsschulen – Materialien zur Außenpolitik des Dritten
Reiches. (Dissertation Doktorgrades). Frankfurt (Oder), Europa-Universität Viadrina Frankfurt,
Kulturwissenschaftliche Fakultät, 2010.
618. WARREN, Donald I. Depression era. Fascism and Nazism in the United States and Canada:
threat to democracy or threat of the absurd? In: LARSEN, Stein Ugelvik. Fascism Outside Europe. The European impulse against domestic conditions in the diffusion of global Fascism.
New York: Columbia University Press, 2001.
619. WARSZAWSKI, Paul. América Latina: extradición y juzgamiento de criminales de guerras nazis.
In: KLICH, Ignacio; RAPOPORT, Mario. Discriminación y racismo en América Latina. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1997.
620. WEBER, Gaby. “Krauts” erobern die Welt. Der deutsche Imperialismus in Südamerika. Hamburg: Libertäre Assoziation, 1982.
621. WEINBERG, Gerhard L. The foreign policy of Hitler’s Germany: starting World War II, 19371939. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
168

Guia de referências

622. WEIZENMANN, Tiago. Cortando as asas do nazismo: representações e imaginário sobre o
nazismo na revista Vida Policial (1942-1944). Dissertação (Mestrado em História) – Programa
de Pós-Graduação em História da UNISINOS, São Leopoldo, 2008.
623. WENTZ, F. K. American Catholic periodicals react to Nazism. Church History, [S. l.], v. 31, n.
4, p. 400-420, 1962.
624. WHITAKER, Reg; KEALEY, Gregory S. A war on Ethnicity? The RCMP and internment. In: LACOVETTA, Franca; PERIN, Roberto. Enemies Within: Italian and other internees in Canada
and abroad. Toronto: University of Toronto Press, 2000.
625. WILHELM, Cornelia. Bewegung oder Verein?: Nationalsozialistische Volkstumspolitik in den
USA. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998.
626. WILHELM, Cornelia. Deutschamerikaner zwischen Nationalsozialismus und “Amerikanismus”.
In: MÖLLER, Horst; ZIEGLER, Walther; WIRSCHING, Andreas (Hrsg.), Nationalsozialismus
in der Region (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte). München: Oldenbourg, 1996.
627. WILHELM, Cornelia. Von der Volksgeschichte zur Volkstumspolitik: Heinz Kloss und die volkspolitische Mobilisation des Deutschamerikanertums 1933-1945. In: WALA, Michael. Gesellschaft und Diplomatie im transatlantischen Kontext, Festschrift für Reinhard R. Doerries
zum 65. Geburtstag. Stuttgart: Steiner, 1999.
628. WILHELM, Cornelia. Ethnic Germans as instruments of German intelligence services in the
USA, 1933-1945. In: BUNGERT, Heike. Et al. Secret Intelligence in the Twentieth Century.
London: Routledge, 2003.
629. WIRTH, John D. A German view of Brazilian trade and development, 1935. The Hispanic
American Historical Review, [S. l.], v. 47, n. 2, p. 225-235, 1967.
630. WOJAK, Irmtrud. Exil in Chile. Die deutsch-jüdische und politische Emigration während des
Nationalsozialismus 1933–1945. Berlin: Metropol, 1994.
631. ZAPATA, Martha. Los nazis em Chile: entrevista com Víctor Farías. Iberoamericana, [S. l.], v.
1, n. 2, p. 196-203, 2001.
632. ZUCON, Otávio. Comunidade cindida: dissensão e conflito em Curitiba na II Guerra. Revista
de Sociologia e Política, [S. l.], n. 9, p. 103-114, 1997.

169

