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1 .. INTRODUÇÃO 

Imprensa /História: 

Seria essencial. sem dúvida, estabelecer em linhas gerais, uma correlação 
entre imprensa e história - os dois elementos que servirão de base para nossa 
análise. 

A colocação de alguns princi'Pios epistemológicos. parece-nos. entã(!:, ne
cessária. 

Um dos objetos primordiais da história é,_ como. sabemos, o acontecimento 
que· se desenro[a sucessivamente, dentro de· uma ordem temporal. ou seja,, den
tro de uma seqüência diacrônica. "O acontecimento, aquilo que se destaca de 
um todo, é a matéria-prima com a Qual trabalha o historiador'·'m: o papel da im· 
prensa é a comunicação e/ou a transmissão de uma informação (uma mensa
gem}. Segundo R. Escarpit a comunicação é o ato e a info'rmaçao é o seu produ
to. Assim a comunicação é o veículo e a informação· é a mensagem. 

Conviria insistir na. afirmação, por mais elementar que possa parecer, de 
que o historiador trabalha especialmente a partir de fontes impressas, isto é, o 
documento. Assim. todo acontecimento passado. datado. impr~sso e. evidente-

(1) M. Grenon,, R. Robin - ''Pour la déconstructio" d'une practique historique". in Dial81> 
liques n~ 10.11, histoi re et societ6. p. 10. 
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mente, registrado pela história é um documento. O papel do jornal, observa R. 
Escarpit, ''é precisamenté de instaurar a comunicação dentro do acontecimento, 
ou seja, de 'imobiHzar', provisoriamente, a informação em um documento".{2) 
Ora, cabe à imprensa, ou mais exatamente aos jornais, registrar simultaneamen
te o acontecimento (tão logo ele seja produzido),, transmitindo-o, em palavra im
pressa, ou seja, em forma de informação no sentido mais amplo do termo. Oeste 
modo, o tempo real (objeto da história) é um ponto de convergência entre a im
prensa e a história. Entretanto, no que se refere ã r9lação imprensa/aconteci
mento, torna-se necessária a seguinte observação,: ''E sob o signo do relativo, 
afirma A. J. Tudesq que se pode tentar uma delimitação histórica da imprensa e 
do acontecimento, em razão da relatividade do conhecimento histórico da in
formação fornecida peta imprensa, da existência mesmo do acontecimento"(3). 
Esta relatividade manifesta·se com uma certa subjetividade, uma vez que alguns 
imperativos impõem-s·e à imprensa, principalmente a dos dias atuais, ou sejam: 
a busca de originalidade, a preocupação em agradar ao púb,ico. etc. 

De fato, os iornais são portadores de informações "de documentos os mais 
diversos que foram, em seus respectivos tempos. notícias ou artigos de análises 
da atualidade, permitindo, assim. esclarecer às acontecimentos. ( ••. ) Os jornais 
trazem, também, o testemunho do 'dia a dia' ; eles reconstituem, parcialmente, a 
opinião que os contemporâneos tiveram dos acontecimentos e a maneira pela 
qual julgaram as forças obscuras da evolução social ou política"(4l. 

Evidentemente, os jornais são para os hist,oriadores especializados dos sé
culos XIX e XX, ·uma das fontes mais importantes e completas de pesquisa e 
análise. . · 

Servir-nos-emas, então. da imprensa como um meio de transporte de uma 
informação (documento) ou de uma mensagem. 

24 MODELO DE ANÁliSE DE COMUNICAÇÃO 

Considerações Gerais 
.. ... 

A partir de meados de 1910, a contratação de uma missão mHitar para ins
trução do exército brasileiro mereceu a atenção da imprensa francesa, especial
mente do jornal "Le Temps", o mais i"'lportante órgão da imprensa francesa 
sobre política internacional da época( 51. "E sobretudo pera qualidade de suas in
formações sobre os países estrangeiros, e suas rubricas diplomáticas que, 'Le • 
Temps' vem exercendo, antes mesmo de 1914, um verdadeiro magistério sobre 
a imprensa francesa e, adquiriu na Europa uma posição incomparável com a 
qual só o 'Times' de Londres poderia competir"<st. 

{2} R. Escarpit - Thdorie g~ndrale de r~info.rmation et de la communication, (laflgue, lin· 
guistique, communicationt. Hachette Univers.ité, 1976, p. '117. 

(3) A. J . Tudesq - La presse et l'évánement. Mouton, Paris, 1973, g· 13. 
(4) P. Atbert - "Remarques sur l'histoire de la presse sous la 3 me République", in Le 

mouvement social. n2 53, oct.fdez., 1965. 
(5} Periodicidade: 1861-1942. 
- Tiragem em 1910: 36.000 exemplares. . 
O jornal "L e Monde", surgido no final de 1944, parece ter sido o herdeiro do "Le T&mps" 
(o mesmo formato. a mesma tipografia, a mesma apresentação, o mesmo locaf, as mesmas 
assinaturas). 
·(6) J. Godechot, C. SeUanger, Histoire générale de la presse française, tome 111 (1871-1940), 

P.U.F., Paris, 1972. p. 356. 
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"Le Temps", a partir do segundo semestre de 1910, iniciou uma série de 
publicações relativas à questão: "Missão Militar Estrangeira no Brasil'', em for
ma de artigos e i.nformações • .A importância desse assunto ·pode ser constatada 
pelo aparecimento de uma nova rubrica intitulada "França e Brasw~(Jl •. 

Uma mensagem jornalística não pode ser interpretada independentemente 
do contexto no qual está inserida. Partindo desta afirmação, e, para melhor pre
cisar o conteúdo da mensagem (o objeto de análise), torna-se necessário salien
tar que às vés.oeras da 1! Guerra Mundial. crises e tensões multiplicaram-se na 
Europ·a: crise dos Balcãs, crise marroquina, choque de imperialismo, rivalidade 
·econômi.co-financei ras entre as potências européias, competiçào anglo-alemã 
sobre os mercados mundiais, relações tensas entre a França e a Alemanha, re
nascimento do movimento nacionalista na Alsácia-lorena, crescimento dos dis
positivos militares diante da ameaça de guerra, etc. É no interior deste contexto 
europeu de "relação de forças" que se· precisa buscar uma explicação para o in
teresse da imprensa france·sa em relação a um acontecimento brasifeir:_o. (num 
momento histórico em que todas as atenções se voltavam em direção à Europa). 

Os jornais agem, sem dúvida, como um "motor" e um "reflexo" do mo~ 
mento histórico. Evidentemente, "L·e Temps" dedicou um espaço considerável 
às análises e comentários da política européia (estados europeus e suas colô
nias). Ora, podemos questionar a razão pela qual o Brasil mereceu, neste exato 
momento, a atenção daQuele jornal e da imprensa francesa em geral. 

Aplicação de um modelo de análise: 

Para análise do conteúdo das mensagens do jornal - a "Missão Militar Es
trangeira no Brasil"- propor-nos-emas a seguir uma via pluridisciplinar, servin
do-nos de alguns "conceitos operacionais" da ciência da comunicação. da lin
güísti~ca e da semiologia. Todavia, não temos nenhuma intenção de proce«;!er à 
uma anélise do tipo "reci~t de presse" tal C·Omo ela é concebida pelos teóricos da 
semi'ologia textual, por exemplo. Nosso objetivo é apenas tornar mais legJvel o 
texto. através de uma reflexã·o sobre o signo lingüístico (significando/significado) 
para atingir uma melhor decodificação da mensagem. Servir-nos-emos.~ oo de
correr desta análise, das funções da linguagem estabelecida por Roman Jakob
sonf8), estudo baseado na teoria da comunicação, cuja aplicação revela-se útil a 
todo tipo de comunicação. a saber: 
I) Função expressiva ou emotiva- define as relações entre a mensagem e o 

emissor. Esta função centralizada no emissor "visa a uma expressão direta 
da atitude do sujeito em relação ao que ete fala. Ela pretende dar impressão 
de uma certa emoção, ve,rdadeira ou falsa .. :·(S). 

11) Função Referencial - "base· de toda comunicação; define as relações entre a 
mensagem e objeto ao qual se refere, tendo como objetivo fundamental, 

(7) O contrato de uma missão de 1irtstrutores estrangeiros no e pelo· Brasil em 1910 provoca 
polêmicas e discussões, não só por parte da imprensa francesa, mas também por parte 
dos jornais alemães e brasileiros. O jornal semanal "Le 8r~sir' (publicado em Parist 
assim como os cotidianos alemães- "Taegliche Rtmdschau", ' 'Gazette de Voss de Ber· 
lin" , " Tageblatt", entre outros, foram fontes de informação para ·•Le Temps", referen-
tes às matérias sobre o Brasil. · 

(8) R. Jackobson. Esiais de linguistique générale, Editions de Minuit. Paris, 1963. 
(9) Ibidem, p. 214. 
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questionar o propósito do relevante de uma informação verdadeira. ou seja. 
objetiva, observável e verificáyet~·.f10), . 

f 11) Função Conectiva - define ~·~ relações entre a ~ensagem e o receptor; o 
emissor procurando· provocar e obter uma reaçao por parte do receptor. 
Muitas vezes, o conteúdo referencial da mensagem desaparece diante dos 
signos que visam a uma motivação qualquer do receptor. é o caso da publi
cidade, por exemplo. 

IV) Função Matalingüistica- define o sentido dos signos que correm o risco de 
não serem apreendidos pelo emtssor. "Esta· função refere-se. então, ao signo 
ou ao código de onde se tira a sua· signific:ação" )tU 

V) Função Fática ou de Contato- tem por objetivo estabelecer. manter ou in
terromper a comunicação. ~~o referente da mensagem fãtica é a própria co
municação .. f12t. 

VI) Função Poética- relação entre a mensagem e ela mesma; o relevante da 
mensagem poética é a própria mensagem. 

Estas seis funções lingüfsticas, cor respondem, então. ao seguinte esquema 
(R. Jakobson, p. 214-218): 

Emissor 

(emotiva} 

Coi•ID'to· 
(referencial) 

Mensagem 

(poética) 
contato 
(fática) 
código 

(metalingüística) 

Receptor 

(conectiva) 

Observação: As diversas funções são conconrentes, ou seja, pode-se encontrar 
várias delas em uma mesma mensagem. Cada tipo de comunicação privilegia, 
evidentemente. uma função determinada. 

Com relação ao referente das·mensagens- "A Missão Militar Estrangeira", 
o jorna, ule Temps" manifesta-se amplamente sobre o assunto. num editorial 
que exprime claramente suas idéias, apresenta os fatos e explica o acontecimen
to. Devido a sua importância. este editorial (texto a seguir) foi escolhido como 
modelo para uma análise mais aprofundada. 

Paris, 20 de agosto- "As Missões Militares no Brasil''. 
·• As correspondências procedentes do B·rasil .. ontem, trazem-nos 

interessantes repercussões das discussões levantadas pela imprensa 
brasiteira quanto à escolha da missão militar européia encarregad~ de 
organizar e de instruir o exército federal brasileiro. 

Conhecemos a situação. O estado autônomo de São Paulo con; 
tratou, já há alguns anos. uma missão militar francesa para a instrução 
de sua força púbHca de 5.000 homens. O sucesso dessa. missão militar 
nos levaria a pensar que o Brasil iria dirigir·se, então. a nosso País pa-

( 10) P. Guiraud. La Sémiotogi·e. Oue·sais-je? P.U.F:,.Paris. 1971. p. ·10. 
(11) Ibidem, p. 13. 
( 121 Ibidem, p. 12. 
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ra a instrução do exército federal. Ora. é à Alemanha que o Governo 
Brasileiro decidiu pedir instrutoresl . 

Os jornais brasileiros estão muito divididos em relação a esta 
questão. A ''Notícia .. , a "Folha do Dia", "O Correio. da Manhã" no Rio, 
e, em Pa1ris. o jornaf "O Brasil". expõem claramente os argumentos 
que favorecem uma missão francesa. Por outro lado. o "Jornal do 
Comércio'', órgão oficial da chancelaria, põe termo ao debate" decla
rando que ele é supérfluo e· que a escolha de uma missão alemã já é, 
hã muito tempo, defnitiva. O ''Jornal do Comércio" reconhece que a 
França, pa.is latino, é muito amado no Brasil, mas, diz ele, o Chile e a · 
Argentina têm instrutores alemães; logo, o Brasil deverá tê-los tam
bém. Além do mais, o armamento do exército brasileiro é alemão. Fi
nalmente, afirma o jornal, este exército já teve três instrutores ale
mães e, para constatar isso. o" Jorna' do Comércio" retrooede ao pe
riodo colonial. 

Será preciso assinalar ·Que todas essas razões são medíocres? O 
fato do Chile e da Argentina possuírem instrutores alemães nada tem 
de decisivo. O Peru não procurou se informar a respeito do que sa· 
bem fazer os oficiais franceses através da missão do Coronel Balagny 
no Estado de São Paulo, missão que o "Jornal do Comércio" deixa de 
mencionar? Essa missão foi contratada em março de 1900 ·e seu con
trato duas vezes renovado, expira em 1911. Ela oontava, originalmen· 
te, com quatro oficiais. depois com seis. O início foL difícil, pois a opi
nião pública se mostrou hostil à intervenção de missões estrangeiras 
e, um de nossos oficiais foi mesmo assassinado por um soldado. Mas, 
pouco a pouco, graças à sua energia. à sua perseverança, a seu méri
to, a missão conquistou todos os sufrágios. E., quando há algum tem
po, o Barão do Rio Branco, Ministro das Relações ,Exteriores, manifes
tou ao Coronel Bafagny sua intenção de confiar a instrutores estran
geiros a ,instrução do exército federal, o chefe da Missão Francesa em 
São Paulo acreditou, ·logicamente, que era em favor do nosso País o 
anúnçio de uma próxima decisão. 

Tanto era verdade que, por diversas vezes, o Barão do Rio Bran
co, o ex-Presidente da República Afonso Pena, enfim. o atual Presi· 
dente Marecha·l Hermes da Fonseca, então Ministro da Guerra, deslo
caram-se até São Paulo, a fim de conhecerem as forças disciplinadas e 
instru(das pela Missão Francesa. Todos, sem exceção, exprimiram sua 
admiração pelos resultados obtidos .. Os resultados demonstraram que 
os argumentos técnicos invocados pelo "Jornal do Comércio," não 
têm vàlor algum. Na realidade, no Estado de São Paulo, o armamento 
era afemão, o que não impediu absolutamente aos instrutores france
ses de utilizá-lo. adaptando-o a seus métodos e regulamentos. Logo, 
parece que a dedsão recente de dirigir-se à Alema:nha para a instrução 
do exército federa l foi por mudança de idéia e isto por r~zões que na· 
da têm a ver com o valor da instrução. 

Quais são. então, estas razões? Não é difícil dicerní-las quando 
nos lembramos das inúmeras vantagens que o Marechal H. da Fonse
ca recebeu por parte do Imperador da Alemanha; quando nos tem
bramas do convi1te dirigído ao Ministro Alemão no Rio, Sr. Reichenan 
para assistir em 1908, ao lado do· l.mperador, às grandes manobras da 
Alsácia-Lorena; à viagem do Marechal em um navio alemão, onde foi, 
desde a sua partida do Rio, o hóspede de Guilherme 11; à sua recusa 
em assistir às grand,es manobras francesas. quando foi convidado pe
l'o nosso Governo; à sua promessa recente de assistir em Dantizig às 
ma~obras al'emãs deste ano. Quando somam-se tC?dos estes pontos., 
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somos forçados a duvidar que o Marechal saia sincero em suas afir· 
rnações, ou seja. quando afirma que a escolha de uma Missão Militar 
não ·lhe diz respeito e que ele não interfere nessa escolha. 

Exprimida esta dqvida, gostaríamos de esclarecer, em primeiro 
•ugar que não se trata ~de nenhuma hostilidade em relação à Al.ema· 
nha, a qual está no seu direito, procurando desenvolver sua influência 
militar e i'ndustrial. As missões de instrutores são uma forma de con~ 
corrência internaciona5; cada um por si, eis a regra e a França a prati
ca. assim como a Alemanha. Gostaríamos de acrescentar, em seguida, 
que não discutimos de modo algum o direito do Marechal Hermes da 
Fonseca e de seu Governo, de preferir oficiais alemães ou ainda ofici
ais de outra nacionalidade, ao ·invés de oficiais franceses .• To da via, 
acreditamos e a opinião póblica francesa acreditará conosco que, le
vando em conta as relações anteriores do Presidente e de seus Minis~ 
tros com a Missão do Coronel Balagny, é uma atitude pouco sensata 
contratar uma Missão Alemã, composta, segundo parece, de 30 ofici
ais superiores; sem esperar o final da Missão Francesa, contrariando 
as legítimas esperanÇas que havíamos concebido de uma ação mais 
vasta no Brasil. 

Em vista disto, a questão relativa a um retorno da missão france
sa antes do término de seu contrato chegou mesmo a ser cogitada nos 
meios competentes. De todo modo, e seja qual for a decisão do Go
verno Francês, o Governo Brasileiro não deverá se surpreender se 
nosso país guardar a lembrança desse incidente, quando uma vez 
mais ele se dirigir à economia francesa, que sempre se mostrou tão 
acolhedora, fornecendo até mesmo 2 bilhões de francos de emprésti
mos ao Brasil, de toda ordem e de toda natureia. 

A França é sensivel à consideração que se· tem por ela e à sua 
ajuda financeira. Mas,. um dia virá, nós o esperaremos, em que mos
traremos aos estrangeiros que o nosso capital é uma força nacional, 
do qual só dispomos para nossos amigos e que, para obter novos 
empréstimos não basta pedir, é preciso merecer ... " {"le Temps" -
"Boletim do Estrangeiro" - 211811910). 

Tentaremos analisar esquematicamente o texto acima, baseando-nos, par
ticularmente, no modelo proposto por R. Jakobsoo sobre as funções da lingua
gem. (Ou seja: o emissor--+ Os responsáveis pelo Jornal {redatores); o medium 
~o Jornal "Le Temps"; a mensagem--.. o texto; o referente__,. o assunto (A 
missão militar estrageira no Brasil); o códi,go--+ a linguagem do jornal; o recep
tor--+ a opinião pública francesa (e brasileira) .. 

O texto pode ser dividido em 3 seqüências: 
1 - seqüência jnictal --+ apresentação de um fato (do início até "Conhecemos 

a situação .•• "). 
- função referencial (objetiva) da linguagem. 

2 - seqüencia principal --+ expos,ição dos fatos: 
(0 Estado autônomo até "30 oficiais superiores"). 

I) . - missão militar francesa em São Paulo 

42 ·, 

~ sucesso __. e~entua.lidade . 
de um· possível contrato a n ivel federa~ --+ revés. 

- função emotiva da linguagem 
- esquema fixado ; ''sucesso". · 



li) - Ac·eitação pelo Brasil de uma _missão alemã: 

- opinião pública brasileira: 

a} - ·"Notícia", "Folha do O.ia' ', "Correio da Manhã'"' ... Le Brésil"--+ contra 

b)- "Jornal do Comércio"----+ favorável 

11 H- Crfticas ao "Jornal do Comércio'•: 
- função emotiva da ·linguagem 

A observar: 

-carga semântica dos lexemas: 
"Medíocres", "Peremptório'', "d iffceis'·'~ " hostil". "admiração", "valor". 

-enumerações enfáticas: ' 'graças à sua energia, à sua perseverança, a seu 
mérito". 
- repetições sistemáticas: "o Chefe da Missão Francesa em São Paulo acredi
tou legit imamente que era em favor do nosso País o anúncio de uma próxima 
decisão". 
- ac·entuaçã.o de qualificações (sem as positivos): 
- " a fim de ver as forças disciplinadas e i nstru idas pela missão francesa". 

111} - Razões da escolha da Alemanha: 
a) - relações antigas- Brasil X Alemanha 
b) - relações atuais - Brasil X Alemanha 
c.)- justificativas de missõ~s militares 
d)- decepção da França 

-função emotiva da linguagem 

A observar: 

-repetições enfáticas: ''nós insistimos em declarar" , '4nós insistimos-:' ef'D 
acrescentar .. , "nós não discutimos de modo algum''. (,.nós"-+ símbolo de 
identificação). 

-carga semântica dos lexemas: "dúvida", "hostilidade'". "preferir"; 
-o jornal como transmissor da opinião pública: 

"nós acreditamos e a opinião pública francesa acreditará conosco". 
- repetições sistemáticas: ." contrariamente às legítimas esperanças que hap 

víamos concepido de uma ação mais vasta": 

3 - Seqüências Finais~ conclusões: ~ 
- represálias ou possíveis conseqüências: 
- possibi lidade de um retorno da missão francesa de São Paulo. 
- ameaça de um corte do crédito francês ao Brasil. 
- função emotiva da linguagem: 

A observar: 

- emprego do advérbio de inteosidade "ele se dirigir à economia francesa que 
se mostrou tão acolhedora" 
- valor semântico dos vocábulos e do sintagma assinalado: ••A França é sen

sfvel à consideração que se tem por e1a e à sua ajuda financeira" 
- tom enfático: " mas um dia chegar.á, nós o esperamos, em que· nós mcistr~

remos aos estrangeiros que nosso capital é uma força nacional"--+ exaltação 
chauvinista. · · 
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- redundância do srmbolo de identilficação (nós): ••nós dispomos somente pa
ra nossos amigos que n6s consideramos.;.". 
- tom imperativo: Hnão basta pedir, é preciso merecer•'. 

Est~ leitura interpretativa pe~mitiu-nos l'evelar alguns pontos impprtantes. 
A função emotiva da linguagem s·endo a mais constante do texto. revela o grau 
de im.plicação do emissor em relação à mensagem. 

Pelo momento, esta anãlise situà-se em nível te·xtual. Entretanto, uma anã
li se histórica e~igirá uma inserção do texto num contexto mais vasto. Tomemos 
a titulo de exemplo, o seguinte enunc;ado: "as missões de instrutores são uma 
forma de concorrência internacional; cada um por si. eis a regra, e a França a 
pratica assim como a Alemanha. Esta afirmação revela toda a "chave'' da ques· 
tão dos instrutores. estrangeiros no Brasil e das missões militares em geral nos 
países sub-desenvolvidos. Assim, esta questão vai além de uma simples diver~ 
g,ên~ia. diplomática entre a França e Alemanha. Na realidade, a dominação do 
capital financeiro supõe o aparecimento de um imperialismo e de um militaris~ 
mo. Neste caso, o militarismo é um fenômeno histórico tão típico quanto o de
senvolvimento do capital financeiro. De fato, "todo çapitalismo nacional mani
festa uma tendência constante a expandir-se. a aumentar sua potência., a sair dos 
limites das suas fronteiras nacionais~~t 13l . As missões militares estrangeiras signi ~ 
ficam, na realidade. uma expansão da força militar e industrial dos países capita
listas em direção aos países sub-desenvolvidos, tendo por objetivo a conquista 
de zonas de influência. 

No texto estudado, os argumentos empregados pelo emissor para reforçar 
suas idéias, ou então para combatê-las são, algumas vezes, contraditórios. Por 
exemplo, este enunciado: •.. "não se trata de nenhuma hostilidade em relação à 
Alemanha ... " No entanto, "Le Temps" desenvolve uma série de argumentos 
contrários a esta afirmação. A freqüência do aparecimento dos vocábulos: "Ale
manha" e "alemão" pode ser mesmo um índice revelador deste fato. 

O Jornal ''Le Temps" faz afusões a uma eventual represália por parte da 
França em relação aos empréstimos a serem concedidos aos brasileiros. Segun
do Lénin, "nada mais normal, antes de se conceder um empréstimo, do que exi
gir-se que seja ele. em parte, aplicado na compra de produtos do pais credor, 
sobretudo em encomendas de armas. navios, etc. { .•. ) A França, no decorrer dos 
últimos 20 anos (1890-1910) recorreu freqüentemente a esse método .•• "<14). 

Em troca dos. 2 bilhões e meio de francos fornecidos pela economia fran
cesa, a França contentou-se em desempenhar no Brasil um papel comercial rela
tivamente modesto. Das 35.491 Libras Esterlinas de importações operadas em 
1908, ela só enviou 3.199 Libra~ em produtos diversos, ou seja, um pouco mais 
de 9°/o. 

"Emprestar dinheiro, vender algumas mercadorias. isto é, evidentemente, 
o gesto de uma nação habituada a dar pouca importância a seus interesses ma~ 
teríais. Na realidade. a França é bastante ricaF todos o sabem, para pagar a sua 
glória. Entretanto,, no moment'o em gue ela recolhe, em fugar da glória, ferimen
tos de amor-próprio, não seria mais sensato que parasse o curso das operações? 
Nós defendemos esta idéia, assim como o Sr. d'Anthouard, representante da 
França no Brasil, que se após, por diversãs vezes, com lJastante energia, à con· 

(13) N .. Boukharine. l'41conomie mondíale et l'imperialisme (esquisse 4conomiqueJ ed. 
Anthropos, Paris, 1971, p. 75. 

(14) V. L~nine. L'impériafisme, stade suprême du capitalisrne, ed. sociais, Paris, 1971, p. 
90. 
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cessão. de empréstimos a esse País., onde o elemento alemão é dominante, pelo 
menos em algumas regiões •.• " (extraído de um artigo do Jornal "Gil Blas·' ,. inti
tulado "Uma afronta à França"- 261811910). 

Com efeito, as ameaças de uma paraHzação do crédito não seriam uma arma 
empregada pela diplomacia francesa, a fim de comover a op·inião pública brasi
leira e, assim. obrigar o Governo Brasileiro a mudar de idéia? A repercussão 
desse assunto por parte da opinião pública brasileira é exposta pelo próprio .. Le 
Temps'' que publica extratos de alguns JOrnais brasileiros: 

"O jorna' do Rio, ·•o Pais", ·Que reflete quase sempre o pensa
mento oficial, examinou ontem a questão da missão militar estrangei
ra, que deverá ser criada para instruir o ex,rcito federal do Brasil. As 
suscetibilidades manifestadas a este respeito pela imprensa francesa 
não têm atraído as simpatias do :Governo (francês) e da opinião sobre 
o Brasil, que deveria abster-se de ofender as suscetibiiidades e com
preender e respejtar melhor os sentimentos do povo francês pelo seu 
exército. 

Os dirigentes, tendo uma grande parte de responsabilidade no 
andamento dos negócios do BrasH, acrescenta "'O País", deveriam 
pensar em nossa necessidade cada vez maior de capitais que a França 
nunca nos recusou" ("Le Temps,.- '"A Missão Militar Estrangeira no 
Brasil"- 17/:0911910). · 

. 
.... JORNAL DO COMÉRCf(YtCl5) 

11A "Gazeta de Colônia" publica uma notícia do Rio de Janeiro, 
resumindo um artigo do ~~Jornal do Comércio", que diz que o Brasil 
não deve ter a fraqueza de ceder à ameaça da França em restringir o 
crédito que ela concede·lhe. caso ele· faça .apelo aos Instrutores ale· 

.. mães para o exército federal do Brasil. 
O mesmo órgão brasileiro acrescentava que· a Alemanha acolhe

ria de bom grado onciais brasUeiros como estagiários,. permitindo· 
lhes. assim .• estudar de perto sua organização mmtar, o que a França 
recusa a fazer"·. · 

("Le Temps"- "França e Brasil"- 25/09/1910~. 

Conclusão: 

As missões militares estrangeiras correspondem a uma fase determ!nada 
do desenvolvimento do capitalismo mundial e se manifestam sob a forma de lu-· 
ta das forças militares e industriais das potências européias nos pafses sub-de
senvolv.idos. Parti'ndo desta afirmação. pode·;:;.e concluir que a "Missão Militar 
Estrangeira no Brasil", traduzindo uma luta de influência franco-alemã, tomou a 
forma de uma crise entre os 3 r>aíses envolvidos na questão. 

(15) "Jornal do Comércio'' - 27/0&11910: 
"Não nos interessa nada a discussão irritante ·e ridfcula p.rovocada pelo ''chauvinis
mo" dos franceses em torno da rnagna questão dos instrutores militares para o Brasil. 
Temos analisado e continuaremos a estudar minuciosamente o problema da defesa 
nacional; e as conch,Asóes a que chegamos. permeneçem de pé. Isto nos basta e nos 
satisfaz. O r~esto é secundário e deve ser confiado ao critério do governo ••• " 
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Para melhor elucidar esta idéia, nós nos serviremos de alguns conceitos re
lativos ao "estudo do meio-ambiente'' ("l'étude de •·environnement"} esboçado 
por H. Lassweul16) sobre o '~meio distante'' ("le milieu lointains"}, a uesfera de 
atenção" ("la sphere d'attention") e o ~·meio próprio'' {"le milieu propre"). 

De fato a Alemanha é a "esfera de atenção'' (''attention frame"); quer di
zer, "a parte do meio-ambiente sobre a qual centraliza-se a atenção de um indi
víduo {ou de um grupo)", neste caso, o grupo sendo a opinião pública francesa. 
Por outro fado, o Brasil sendo o "meio-distante", ou seja, a parte sobre a qual (a 
atenção do grupo) não se centraliza. O jornal estudado constituindo o "meio 
próprio'', compostos de 11Signos" que atraem esta mesma atenção (por exemplo: 
a ·imprensa que o público lê efetivamente). ( ..• ) a resposta do público é em fun
ção do seu ''environnement" e de sua receptividade (predisposição) ... 

O Brasil ("cena,. de disputas franco-germânicas) não passou de um pretex
to por parte da França para denunciar a potência militar alemã. "'Os franceses es
forçam-se. depois de algum tempo,. para ganhar o terreno que perderam no Bra
sil no decorrer dos últimos anos, a fim de conquistar, novamente, a posição que 
perderam no mercado mundial. E como é o comércio alemão que el,es encon
tram no caminho, (que tem uma posição bem sólida}, e como a influência alemã 
progrediu de u~a maneira notável no Brasil, somos nós Que os franceses procu
ram. antes de tudo, combater; ao mesmo tempo em que eles se esforçam para 
atrair para si, em todas as circunstâncias, os olhares dos brasileiros"; declara o 
jornal alemão "Das Echo"- 20/06/1910). 
. Segundo a expressão empregada por R .. Poidevin111} a "Missão MilitarEs-
trangeira no Brasil" nào passou de uma "afronta diplomática indireta". 

Feitas estas constatações, um novo item da conclusão pode ser esboçado: 
-A imprensa transmissora de uma ideologia: 
A fim de melhor precisar o ,papel da imprensa francesa às vésperas da 

primeira Guerra Mundial, e principalmente a futlção política e ideológica dos 
jornais em 1910, seri~ interessante estabeleer alguns conceitos de base. Convém 
salientar que: 
1) As ideologias não são elementos "neutros", mas forças sociais ideológicas de 

classe. "Os individuas, membros da classe dominante (. .. ) regulam a produ· 
ção e a distribuição das idéias de· suas respectivas épocas·•(18l. 

2) "As fonnações discursivas são uma componente das formações ideofógi
cas"l19}, ou seja, as formações ideológicas governam as formações discur
sivas. 

3) "As formações discursivas só podem ser apreendidas em função das condi~ 
ções de produção, das instittJíções que as implicam, e das regras constitutivas 
do discurso"'20l. Ora, "on ne dit pas n'importe quoi, à n'importe quel mo
ment, dans n'importe quellieu", como observaM. Foucault. 

Partindo do princípio de que uma posição critica da imprensa é também 
uma posição histórica, é necessário retornar à conjuntura politica da época. a fim 
de melhor compreender o papel do jornal como transmissor de uma ideologia 
dominante. . 

-; "O perigo alemão" é a consciência nacional. 
E sob a forma de um violento anti-g~rmanismo que parece exprimir-se 

fundamentalmente este novo nacionalismo francês. "Toda uma literatura, cada 

. (16) H. lasswell. " l'analyse du contenu et le tanguage de la po(itique" in Revue Française 
de Sciences Potitiques, vol. 11, n2 3.:.. Juillet-Sept. 1952, p. 516. 

(17~ R. Poídevin. J. Bariety. Les relations franco allemandes 1815-~ Armand Colin, 
1977. 

(18} G. Labica, ''Histoirelldéologie" in Dialeclique, n2 1o-11, p. 80. 
(19t Ibidem, p. 104. 
(20) Ibidem, p. 104. 
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vez mais abundante, vai logo denunciar o terrível e eminente perigo que repre
senta a potência atemãrr:<2H. Esta denúncia à potência militar alemã acentua-se, 
principaCmente, a partir de 1905, devido à crise marroquinà que coloca em peri· 
go a relação entre os dois países .. 

Todas as questões relativas ao militarismo atemão, merecem amplas análí
ses e comentãrios por parte do 41 le Temps". "A consdência patriótica peJa opi· 
~ião ( ... ) a_ch~-~t! estreitamente ligada a uma nova tomada de consciência do pe
ngo alemao" 221. 
~ - Convém salientar que o sentimento nacionalista do povo francês, nesse 
momento, dirigia-se a seu exército. A força mmtar e naval sendo um simbolo da 
potência do Estado e um meio de assegurar o prestígio do mesmo. O naciona
lismo francês em seu conjunto. tende a definir-se através do culto da glória e do 
heroísmo militar, como concepções mais ou menos idênticas às da "grandeza 
nacional". A palavra "exército'' tornando-se mesmo um dos principais temas no 
interior das páginas dos jornais. 

Em conclusão: a ideologia nacionalista (francesa) transmitida através da 
imprensa, refletiu um momento histórico preciso, (as relações de forças poUti
cas) tendo por objetivo manter e perpetuar a consciência da unidade nacional. A 
imprensa serviu-se de "slogans", de simbolos, de temas (por exemplo: exército, 
pátría, glória) a serviço de uma ideologia dominante. Todo um código especifico 
de reprodução ideológica foi utilizado pelos jornais (ou pelo jornal). 

De fato, as circunstâncias ambientais ("crise/detente") determinam um tipo 
especifico de difusão. "Uma das mais importante contribuições que a ciência da 
difusão pode levar à ciência política é a de mostrar como as diversas classes so
ciais de um determinado organismo político abrem-se e se fecham através da in
fluência de -"sfmbolos-chaves' ', ou de ;;slogans" da ideologia dominante"<231. 

Feitas estas observações, a implicação dos órgãos de imprensa na questão 
das missões dos instrutores estrangeiros no Brasil, explica-se pela necessidade 
de afirmação do sentimento nacionalista francês. Os franceses sentiram-se traí
dos pela escolha dos alemães para instruir o exército brasileiro. Denunciando O' 

desenvofvimento crescente da influência germânica no Brasil, assim como o es
plrito "germanófilo" do Marecha1 Hermes da Fonseca. analisando e fazenão i
números comentários sobre o desenrolar deste assunto, a imprensa francesa re
forçou, assim, a causa de um antigermanismo. Ela mostrou por seus próprios 
argumentos, o perigo alemão e isto para despertar o sentimento nacional. 

.~! 

• 
(21} R. Girardet. "Oevant la menece allemande" in le NadoruJUs;me trançais 1871-191-\ 

Armand Colin, Paris, 1974, p. 224. O nacionalismo antes de 1'905 é menos imbuído 
da idéia de "revanche" que o dos primeiros anos da 111! República, devido â perda da 
AJsácia-lorena. O nacionalismo que ant~ced{l à Primeira Guerra é sobretudo obra da 
direita, uma vez que a esquerda atralda, de uma cena forma, pela atitude dos socialis-

( 
tas alemães (progresso do socialismo internaciona lista), adota atitudes antimilitaristas. 

2.2~ Ibidem, p . .233. 
(23) H. Lasswell, op. cit. p. 508. 
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