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Resumo 
 

O presente artigo, que integra uma pesquisa mais ampla, consiste em um estudo 
da construção de representações midiáticas no período que envolveu a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945). O texto parte de propostas teóricas que procuram evidenciar a 
relação entre mídia e guerra para depois incorrer em seu principal fim: historicizar, seis 
décadas depois, a construção de representações pela mídia – seja pelo cinema, seja pela 
imprensa – no maior conflito bélico do século 20, enfocando também os reflexos nos 
meios de comunicação brasileiros. Com a perspectiva mais ampla de que se dispõe hoje 
para observar esse processo histórico, pode-se levantar novas reflexões e envolver 
problemáticas atuais sobre um tema ainda sub-explorado pela pesquisa acadêmica em 
Comunicação. 
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Introdução 

 

“A primeira vítima, quando começa a guerra, é a verdade”. A frase dita em 1917 

pelo senador norte-americano Hiram Johnson, que virou título do clássico livro “A 

primeira vítima” (The First Casualty), escrito em 1978 pelo jornalista Phillip Knightley,  

sobre os correspondentes de guerra, revela em suas entrelinhas um assunto bastante 

pertinente aos estudos da comunicação: a representação de uma guerra pela mídia. Tal 

discussão, sempre oportuna, coloca em jogo uma questão de fundo passível de debate: 

como são construídas as representações midíaticas antes, depois e no decorrer de um 

conflito bélico? 

Na busca de reflexões que contribuam para tal resposta, o presente artigo – que 

incorpora uma pesquisa mais ampla – parte de propostas teóricas que procuram 

evidenciar a relação entre mídia e guerra para depois incorrer em seu principal fim: 

historicizar, seis décadas depois, a construção de representações pela mídia na Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945), enfocando também os reflexos na imprensa brasileira. 
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2 Jornalista e mestrando do programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Estadual Paulista 
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Com a perspectiva mais ampla de que se dispõe hoje para observar esse processo 

histórico, podem-se levantar novas reflexões e envolver problemáticas atuais. 

A construção de representações midiáticas durante uma guerra envolve 

diferentes fatores que não podem passar despercebidos no transcorrer de uma análise 

atenta. Douglas Kellner (2001, 2004) entende que na cultura midiática diferentes 

projetos políticos e ideológicos buscam sempre conquistar o consentimento do público 

receptor: 

 
A cultura da mídia, assim como os discursos políticos, ajuda a 
estabelecer a hegemonia de determinados grupos e projetos 
políticos. Produz representações que tentam induzir anuência a 
certas posições políticas, levando os membros da sociedade a ver 
em certas ideologias “o modo como as coisas são”. (KELLNER, 
2001, p.81) 

 

Ao tratar do que considera o “espetáculo e a propaganda da mídia na guerra 

contra o Iraque”, o autor chama a atenção para o envolvimento entre as redes de 

transmissão televisiva nos Estados Unidos e o governo do presidente George Walker 

Bush. Relata Kellner que enquanto as redes norte-americanas enquadravam o evento 

como uma “operação para a libertação do Iraque” (conceito do Pentágono), a rede CBC 

canadense utilizava o slogan “Guerra contra o Iraque” e várias redes árabes o 

apresentaram como uma “invasão” e “ocupação” – ou mesmo como um “ataque” nos 

moldes do sofrido pelos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 (Kellner, 2004, 

p.65). Para Kellner, por trás da “guerra ideológica” intensificada pela administração 

Bush no decorrer de 2002 (objetivando, de forma explícita, acabar com “as armas de 

destruição em massa”), muitos outros interesses estavam em pauta na ofensiva contra o 

Iraque: “Para ser reeleito, Bush necessitava de uma vitória esmagadora e de um triunfo 

simbólico sobre o terrorismo, a fim de desviar a atenção das falhas de seu governo tanto 

internamente quanto no âmbito da política externa” (Kellner, 2004, p.65). 

 O que dentre outras coisas Kellner pretende demonstrar é que além da cobertura 

hegemônica da guerra realizada pela mídia norte-americana sob o discurso do 

espetáculo, outras dezenas de redes televisivas também transmitiram a guerra do Iraque 

de 2003, em Bagdá, incluindo várias rede árabes. Ao contrário do que ocorreu na 

primeira Guerra do Golfo, quando a CNN era a única rede ao vivo em Bagdá e durante 

todo o conflito veiculou suas imagens ao mundo, desta vez as diferentes empresas de 



televisão apresentaram a guerra de modo diversificado, com destaque para as 

transmissões da rede árabe Al Jazeera. 

 O contraponto apresentado pelas diferentes versões veiculadas da Guerra do 

Iraque acabou por evidenciar o debate em torno da atuação dos jornalistas que 

dependiam da proteção militar dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. 

 

Desde o início, ficou claro que os repórteres comprometidos com sua 
emissora estavam de fato “dormindo na mesma cama” de suas escoltas 
militares e, enquanto os Estados Unidos e a Inglaterra bombardeavam o 
Iraque, eles apresentavam relatos exultantes e triunfantes que superavam 
qualquer propagandista pago. Os repórteres comprometidos com as redes 
televisivas americanas eram entusiasmados líderes de torcida e apoiavam 
o ponto de vista dos militares norte-americanos e britânicos, perdendo 
qualquer verniz de objetividade. Mas, enquanto a blitzkrieg3 emperrava, 
atingida pela tempestade de areia, e as forças americanas e britânicas 
estavam sob ataque, os repórteres comprometidos com sua emissora 
refletiram um medo natural, ajudaram a capturar o caos da guerra, 
forneceram com freqüência relatos explícitos do combate, e 
ocasionalmente (...) esvaziaram as mentiras da propaganda dos militares 
dos Estados Unidos e da Inglaterra. (KELLNER, 2004, p. 67). 

 

 Partindo, portanto, da proposta de Kellner (2004), uma outra questão merece 

destaque: a construção de representações midiáticas durante uma guerra com a 

finalidade de mobilizar a opinião pública consiste em um recurso essencialmente da 

contemporaneidade? Sugere-se que não. O que o presente texto objetiva é a ampliação 

do debate na busca dados que evidenciem, seis décadas depois, a mobilização da 

opinião pública por meio de recursos midiáticos na Segunda Guerra Mundial. Mais à 

frente, a questão brasileira ganha enfoque. 

Este estudo alicerça-se na hipótese de que os textos da mídia não espelham 

meramente a realidade, mas constituem versões. Versões, estas, que dependem de 

posições sociais, interesses e objetivos daqueles que as produzem. De forma concreta, 

pode-se afirmar que este processo se caracteriza por meio de escolhas que são feitas nos 

vários níveis dos processos de produção dos textos, desde as escolhas lexicais até os 

vários tipos de discursos que se inter-relacionam na construção do sentido. 

 Prosseguindo na reflexão, reforça-se aqui o pressuposto de que o paradigma da 

imparcialidade no jornalismo, sustentado por muito tempo pelos manuais de redação, 

está superado. Os antagonismos demonstrados por Kellner na cobertura jornalística do 

                                                 
3 Palavra alemã que significa “guerra relâmpago”. Trata-se de uma referência do autor à Segunda Guerra Mundial. 
Quando Hitler pretendia fazer uma blitzkrieg consistia em realizar uma grande quantidade de ataques com 
armamentos pesados com o objetivo de derrotar o inimigo rapidamente. 



conflito entre Estados Unidos e Iraque são exemplos de um processo que se repete ao 

longo da História dos meios midiáticos. Neste sentido, a Segunda Guerra Mundial, um 

dos mais representativos acontecimentos do século 20, tem sua importância destacada 

não somente pelos inúmeros tratados e batalhas historicamente conhecidos, mas 

também pelas diferentes estratégias midiáticas que a envolveram. O conflito foi decisivo 

para que a relação entre os veículos de comunicação e a opinião pública ganhasse 

notoriedade e novos paradigmas dos estudos da comunicação fossem – senão 

construídos – desvendados. 

 

A influência do cinema  

 

Para lidar com a discussão que envolve as construções midiáticas no período da 

Segunda Guerra Mundial, um primeiro passo consiste na reflexão sobre a influência do 

cinema – veículo de grande glamour no momento em questão – na entrada em guerra da 

opinião pública. Em outras palavras, busca-se agora um levantamento de idéias sobre a 

utilização do filme enquanto instrumento ideológico. Em seu estudo sobre o assunto, 

Marc Ferro (1997) procura responder uma questão chave: de que maneira a opinião 

pública dos futuros países beligerantes entrou em guerra? Para tanto, o autor compara a 

opinião pública na França, na Alemanha, na URSS e nos Estados Unidos no momento 

da entrada no conflito. 

Na França, por exemplo, o que demonstra Ferro é que a ambigüidade da classe 

política e da sociedade do país no período que antecedeu a guerra teve reflexos no 

cinema e na literatura, fazendo como que o antinazismo se expressasse muito pouco. 

Em maio de 1939, conforme relata o autor, o New York Times já chamava a atenção 

para a escassa circulação de assuntos envolvendo o nazismo entre os franceses. 

“Embora a França fosse a democracia mais ameaçada pela Alemanha nazista, nem seus 

artistas, nem seus escritores apresentavam uma verdadeira reação. De fato, é muito curta 

a lista de filmes exibidos em Paris que tocam nesse problema” (Ferro, 1997, p.11). 

A posição dos franceses no que se refere às produções midiáticas no período que 

precedeu a Segunda Guerra Mundial contrasta com a posição dos Estados Unidos. Ferro 

chama a atenção para o fato de os dirigentes norte-americanos serem bem mais severos 

em relação ao nazismo do que os franceses. O próprio papel dos imigrantes da 

Alemanha, em especial os exilados judeus, contribuiu para uma tomada de consciência. 

O resultado disso foi a influência marcante dos imigrantes da Europa central e da 



Alemanha, fossem judeus ou não, na produção cinematográfica dos Estados Unidos. No 

entanto, releva Ferro, o mesmo não ocorreu na imprensa. “Em 1939-1940 publicam-se 

artigos pró-nazistas, como, por exemplo, Germany Ramparts de Hambloch,  enquanto 

proliferam artigos anti-soviéticos de autores como Soan, Clark e Krivitski” (Ferro, 

1997, p.14). De qualquer forma, Ferro considera mais importante o fato dos Estados 

Unidos terem produzido vários filmes anti- fascistas bem antes do país entrar 

definitivamente na guerra.  

Uma parcela representativa dessa direção tomada pelo cinema norte-americano 

está ligada ao fato de – logo após Pearl Harbor – a direção da guerra psicológica ter 

passado às mãos do General Marshall e de Franklin Rossevelt. Usando de sua 

influência, Marshall convocou o diretor Frank Capra e lhe ordenou que fizesse 

documentários para explicar aos americanos o motivo da guerra (Ferro, 1997, p.14). Por 

sua vez, Roosevelt e seus conselheiros se ocuparam dos cuidados para que a produção 

cinematográfica mostrasse o esforço global das sociedades democráticas para vencer o 

inimigo totalitário. Neste sentido, um programa sistemático e subvencionado foi 

instituído para que não se deixasse de lado nenhum grupo social como protagonista.  

 

Naturalmente, estes filmes indicavam, por contraste, as qualidades 
fundamentais do povo americano e sua democracia. (...) Mas o programa 
americano vai ainda mais longe, detalhando as qualidades específicas de 
todos os elementos da sociedade americana. (...) Contudo, o essencial 
para Franklin Roosevelt era glorificar a família americana, uma ‘célula 
que nada pode abalar’. (...) O traço mais característico da produção 
cinematográfica dos Estados Unidos na época é sem dúvida o contraste 
que houve entre dois tipos de cinema. De um lado, um cinema de ficção 
rico em obras emocionantes, de grande qualidade hollywoodiana, às quais 
se deve acrescentar “Por que lutamos: prelúdio de guerra”, de Frank 
Capra (1942-1945), que é um série de filmes de montagem. De outra 
parte, a pobreza das atualidades Paramount, Universal, etc, que 
apresentavam a cada semana uma visão adocicada da guerra e dos 
problemas que ela colocava à sociedade americana. (FERRO, 1997, p.18-
19). 

 

Paradoxalmente, aponta Ferro, no início da guerra o controle sobre a produção 

cinematográfica foi menor na URSS do que nos Estados Unidos. E o autor apresenta 

uma explicação razoável para tanto: “Em parte isso se deve à desorganização geral que 

se seguiu à invasão alemã. Dispersos em Alma-Ata e na Criméia, os estúdios tiraram 

vantagens de uma relativa liberdade de expressão, enquanto funcionavam na medida de 

suas parcas possibilidades” (Ferro, 1997, p.20). 



 Por outro lado, os principais cineastas soviéticos – como Dziga Vertov e Roman 

Karmen – foram convocados para fazer filme épicos – ao menos no início – sem relação 

direta com a realidade da guerra. A idéia, ressalta Ferro, era “inspirar confiança na 

população da retaguarda” (Ferro, 1997, p.20). Em relação às atualidades4, elas 

continuavam – como sempre fizeram – a mostrar semanalmente aspectos diferentes do 

modo de vida soviético, também sem manter ligação direta com o conflito. Ferro indica 

que as atualidades soviéticas, por serem raramente filmadas nos locais e na hora dos 

combates, eram mais vagas que as atualidades alemãs. Em contrapartida, eram as únicas 

a rivalizar com as produções germânicas em relação à qualidade de produção. Por conta 

de tais fatores, as atualidades soviéticas constituem “um documento muito rico sobre a 

vida na retaguarda e sobre a representação desta que o regime quer dar” (Ferro, 1997, 

p.20).  Ferro acrescenta que ao contrário das atualidades alemãs, o inimigo – Nazismo – 

sempre foi claramente apontado nas telas soviéticas.  

 

Em contraste com as atualidades alemãs, as russas não hesitam em 
mostrar cenas da vida cotidiana onde aparece a extrema pobreza da 
população rural. Trata-se, em geral, dos invasores fascistas, e não alemães 
– embora a população fale apenas dos alemães. De resto, o terreno já 
estava preparado: antes de junho de 1941, quando a Alemanha invadiu a 
Rússia, o inimigo já fora perfeitamente apontado em toda uma série de 
filmes, ora antialemães, como ‘Alexandre Nevski”, de Eisenstein (1938), 
ora antinazistas, como “Professor Mamlock”, de Minkin e Gerbert 
Rappaport (1938) e “Os Oppenheim”, de Grigori Rochal (1939). Estes 
dois filmes condenam claramente o anti-semitismo dos nazistas. 
(FERRO, 1997, p.21). 

 

 Portanto, às vésperas da eclosão da guerra, tanto na URSS quanto nos Estados 

Unidos, com exceção da França, os cineastas prepararam a opinião pública para 

combater os alemães e o Nazismo. Do outro lado do front midiático, a Alemanha de 

Adolf Hitler e de seu ministro da propaganda Joseph Goebbels torna-se entre os 

beligerantes o país que melhor vai utilizar o cinema com profissionalismo e como 

propaganda ideológica.  

Ferro afirma que na Alemanha nazista o cinema sempre foi a mola mestra da 

propaganda. Os motivos para tanto são variados. São conhecidas as influências de 

colaboradores de Goebbels que defendiam o filme como melhor fonte para a 

disseminação das idéias nazistas nas escolas. Devido a isso, o cinema foi escolhido 

                                                 
4 Sucintamente, as atualidades consistiam em uma espécie de noticiário jornalístico veiculado no cinema. Era uma 
das principais maneiras da população tomar conhecimento das notícias. 



como o instrumento de transmissão de sua ideologia pelo estado nazista. A partir do 

começo da guerra, após acompanhar a realização dos filmes que glorificam o regime 

nazista, Joseph Goebbels passou a se dedicar à produção de atualidades. Em seu jornal 

diário de atualidades cinematográficas, eram raros os dias em que não mencionava o 

Nazismo (Ferro, 1997, p.25). Ainda sobre as produções alemãs, prossegue Ferro: 

 

É verdade que na Alemanha (...) a adesão ao regime foi reforçada pelas 
primeiras vitórias na frente ocidental. Assim, as atualidades e os filmes de 
ficção visam não só obter a adesão das populações vencidas, como 
também convencer os próprios alemães. (...) Porém, com o 
prosseguimento da guerra e dos bombardeios, a produção 
cinematográfica vai se enfraquecendo; em 1942 foram produzidos apenas 
64 filmes, contra mais que o dobro alguns anos antes. Apesar disso, a 
propaganda alemã por meio do cinema, poderosa, cuidada, onipresente, 
contribuiu para minar a moral das populações vencidas pela Wehrmacht. 
Até a batalha de Stalingrado, os exércitos do Reich pareciam, 
decididamente, invencíveis. (FERRO, 1997, p.28-29). 

 

 Por sua força e profissionalismo, a propaganda nazista – principalmente por 

meio do cinema – conseguiu ocultar das populações ocupadas importantes derrotas – 

como a Batalha de Moscou (entre novembro de 1941 e março de 1942) – e até o final da 

guerra conseguiu convencer uma representativa parcela da opinião púb lica, inclusive na 

própria Alemanha, que seus exércitos se tornariam os vencedores do conflito. 

 

Propaganda de guerra e imprensa 

 

 Assim como o cinema, a imprensa esteve diretamente envolvida na Segunda 

Guerra Mundial. A produção de notícias no período representava um dos principais 

meios de arregimentação da opinião pública, independente do país envolvido. O 

jornalista brasileiro Ricardo Bonalume Neto (1995), pesquisador da Segunda Guerra 

Mundial, adverte que a propaganda é a palavra-chave para se entender o uso de imagens 

no conflito. O jornalista se refere, sobretudo, ao poderoso aparato de propaganda de 

guerra da Alemanha nazista. “A máquina de propaganda alemã era extremamente 

profissional. Recrutaram até uma brasileira para fazer transmissões de rádio para a 

FEB5. Em um estado totalitário, não poderia haver uma imprensa independente” 

(Bonalume Neto, 1995, p.22). 

                                                 
5 Força Expedicionária Brasileira 



 Outro dado que Bonalume Neto chama a atenção é para o envolvimento dos 

repórteres e fotógrafos alemães no conflito. Estes, trabalhavam em unidades militares 

próprias, conhecidas como PK (Propaganda Kompaniem). “Eram considerados soldados 

como os outros, andavam uniformizados e acompanhavam unidades em combate. Eram 

armados principalmente com máquinas fotográficas e de filmagem, mas também 

levavam armas para defesa pessoal” (Bonalume Neto, 1995, p.22). Tal aparato tinha 

reflexos diretos na mobilização da opinião pública. A revista militar alemã Signal, por 

exemplo, era traduzida em vinte línguas e tinha a maior circulação entre as revistas 

européias de 1940 a 1945, atingindo em 1943 a tiragem de 2,5 milhões de exemplares. 

No bloco aliado, por mais que se organizasse a produção de notícias, nunca 

houve uma arregimentação tão organizada quanto à estratégia de Goebbels. De qualquer 

modo, mesmo entre os países que fizeram a coalização aliada, a informação e a 

propaganda ideológica nunca foi deixada de lado. Mais do que isso: esperava-se sempre 

que o jornalistas e fotógrafos fossem ícones de patriotismo. 

A preocupação era tanta, que o General Eisenhover, norte-americano que se 

tornou comandante supremo das forças aliadas na Europa, chegou a afirmar sem deixar 

equívocos: “Correspondentes tem em uma guerra um trabalho tão essencial quanto o 

pessoal militar. Fundamentalmente a opinião pública ganha guerras”. Citado por 

Bonalume Neto, o fotógrafo Chris Boot, da agência Magnum Photos, relata que o 

negócio de relações públicas envolvia a “produção, distribuição e uso de imagens 

retóricas para ganhar corações e mentes, para promover ou opor-se à verdade 

dependendo das circunstâncias, para chamar atenção ao sucesso e qualificar ou disfarçar 

o fracasso” (Boot, 1993 apud Bonalume Neto, 1995, p.23). 

O cronista brasileiro Rubem Braga 6 (1985), correspondente do Diário Carioca na 

frente de batalha da FEB na Segunda Guerra Mundial, escreveu direto do front, em 

dezembro de 1944, que a imprensa não funcionava apenas na retaguarda, mas também 

“atacava o inimigo saltando sobre suas linhas”. 

 

Trata-se de uma imprensa especial, frequentemente reduzida à condição 
de volantes, mas incluindo também verdadeiros jornais noticiosos e 
informativos. Os soldados alemães que lutam em nossa frente são 
cavalheiros bem informados do que vai pelo mundo. Os aliados os 
informam, dispondo para isso de jornais. 

                                                 
6 Rubem Braga relatou sua atuação como correspondente na frente de batalha por meio de crônicas. Os textos foram 
compilados no livro Crônicas da Guerra na Itália (Record, Rio de Janeiro, 1985). O livro tem duas edições anteriores: 
de 1945, com o título Com a FEB na Itália, e de 1964, como Crônicas de Guerra. A edição de 1985 traz novos textos. 



São escritos em alemão e lançados em abundância sobre as linhas alemãs. 
As autoridades aliadas da “guerra psicológica” redigem esses 
jornaizinhos com o maior escrúpulo, dando notícias exatas da marcha da 
guerra. Que eles são lidos, são. Mais de uma vez foram apreendidos 
exemplares no bolso de prisioneiros alemães. (...) Nossos colegas da 
imprensa alemã retribuem, cuidando de fornecer literatura aos nossos 
soldados. Até agora, minha coleção inclui apenas dois espécimes em 
inglês e português. (BRAGA, 1985, p.71) 

 

Tão importante quanto o controle na produção de notícias – senão ainda mais 

cobiçado – estava o controle na produção fotográfica na Segunda Guerra Mundial. Forte 

instrumento de propaganda ideológica, a fotografia – recurso inserido no jornalismo 

como agregador de credibilidade – passou a ser vista estrategicamente pelos serviços de 

informação.  

Bonalume Neto lembra da famosa fotografia feita pelo correspondente Joe 

Rosenthal, da Agência Associate Press, que posteriormente foi transformada em uma 

imponente estátua em Washington. A imagem, uma das mais reproduzidas no período 

da Segunda Guerra Mundial, mostra fuzileiros navais norte-americanos plantando a 

bandeira de seu país no alto do monte Suribachi, na ilha de Iwo Jima, em fevereiro de 

1945. Como grande parte das imagens que ganham fama, a fotografia também originou 

inúmeras lendas – algumas delas, inclusive, questionando sua autenticidade. O 

inesperado, porém, não consiste em tal questionamento, mas no fato de a imagem não 

representar o primeiro hasteamento da bandeira naquele local (Bonalume Neto, 1995, 

p.21-22). Tal circunstância evidencia a importância do enquadramento dado pelos 

veículos às informações no momento da guerra, fazendo delas fortes instrumentos 

ideológicos de mobilização da opinião pública. O jornalista questiona: 

 

Se a foto famosa da guerra tem uma história complicada, o que dizer das 
outras milhões, quem sabe bilhões de fotos? Muitas das imagens mais 
conhecidas da guerra foram posadas, como a clássica seqüência da 
captura de um tanquista alemão por um soldado inglês de baioneta 
calada. Foram feitas no Egito, com soldados posando com um tanque 
alemão capturado. A cena de Hitler saltitando em Paris era uma 
montagem cinematográfica. (BONALUME NETO, 1995, p.22). 

 

Chris Boot, citado por Bonalume Neto, confirma o questionamento do jornalista. 

Para o fotógrafo norte-americano, não se tratava do fato de que todos os fotógrafos eram 

exatamente propagandistas, recebendo financeiramente para manipular a informação. 

Raramente os profissionais das lentes no campo de batalha eram os seus próprios 



editores. “Mas, seja trabalhando para órgãos civis ou militares, tudo que produziam era 

avaliado e examinado pelo seu valor de propaganda – mesmo se as autoridades de cada 

nação raramente tinham a mesma idéia do que isso fosse” (Boot, 1993 apud Bonalume 

Neto, 1995, p.23). 

Portanto, independente da posição dos países beligerantes na Segunda Guerra 

Mundial, o relacionamento com a opinião pública sempre foi visto como uma 

importante estratégia. Em alguns casos, como radicalizado na afirmação de Eisenhover, 

os profissionais da comunicação eram mesmo considerados protagonistas do conflito, 

semelhantemente aos soldados. 

 

A opinião pública brasileira e a imprensa imigrante antes da guerra 

 

 A preocupação brasileira com a opinião pública esteve presente desde as 

vésperas da Segunda Guerra Mundial, quando o país ainda temia o início do conflito e 

flertava – pelo menos comercialmente – com ambos os lados em combate.  

Em junho de 1939, o chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, recém-voltado de 

uma missão comercial nos Estados Unidos, com contatos freqüentes com o 

Departamento de Estado em Washington, sente necessidade de alertar o presidente 

Getúlio Vargas para os perigos de uma guerra próxima. O que chama atenção na carta 

assinada em 29 de junho de 1939, dentre outros assuntos de interesse estratégicos para o 

país, é a preocupação de Aranha com a mobilização da opinião pública. O chanceler 

ressalta a Getúlio Vargas a importância do Brasil se manter neutro na ainda imprevisível 

guerra, mas destaca que a opinião pública será arregimentada por ambos os lados 

beligerantes. Para cuidar de tal situação, Aranha lista uma série de prioridades para o 

governo brasileiro, colocando a arregimentação da opinião pública no mesmo patamar 

da economia de combustíveis e trigo, da constituição de estoques dos produtos 

indispensáveis e da proibição da exportação de ferro (Silva, 1972, p.167). 

A preocupação de Aranha ganha saliência quando considerado, por exemplo, o 

aparelhamento da imprensa de língua alemã no Brasil. Antes de a guerra eclodir, devido 

em partes à coesão da colônia germânica no território brasileiro, os jornais alemães 

cresciam e adquiriam leitores. Silva (1972) chama a atenção para o fato de que os 

métodos adotados pelos representantes nazistas no Brasil nos anos que antecederam o 

conflito em muito se assemelhavam aos postos em prática na Áustria e na 

Tchecoslováquia antes das respectivas anexações. “Foi em Santa Catarina que o 



Governo Brasileiro teve de enfrentar maiores dificuldades na campanha de 

nacionalização. Em muitas localidades não se falava, absolutamente, o português” 

(Silva, 1972, p.108). O autor destaca ainda a grande influência que exercia no Brasil o 

noticiário apresentado pela agência Transozean, sucursal da Deutsche Nachrichtenbüro, 

comandada por Joseph Goebbels. 

Neste mesmo sentido, Seitenfus (2003) avalia que o papel desempenhado pela 

imprensa língua alemã no território brasileiro deve ser salientado. Segundo o autor, 

desde 1852, com o Der Kolonist, editado em Porto Alegre por Carlos von Koseritz, 

visando a fazer campanha política entre os teuto-brasileiros do Rio Grande do Sul, 

aparece uma imprensa específica nas regiões de forte concentração germânica 

(Seitenfus, 2003, p.15). Inicialmente de caráter estritamente urbano, a imprensa de 

língua alemã em pouco tempo dissemina-se pelo interior do país, conforme demonstra o 

aumento de tiragem do importante jornal Deutsche Zeitung: 

 

Quadro I – Tiragem do jornal Deutsche Zeitung (1882-1928) 

Ano Exemplares 
1882 3.750 
1891 6.000 
1903 11.000 
1910 17.000 
1915 20.000 
1928 55.000 

(Fonte: Roche, 1969, p.663 apud Seitenfus, 2003, p.15) 

 

 A criação de uma imprensa pró-nazista – prossegue Seitenfus (2003) – era um 

dos principais objetivos da diplomacia germânica nos anos que antecederam a Segunda 

Guerra Mundial. É preciso ainda observar que as autoridades governamentais 

brasileiras, em especial as federais, pouco estavam informadas sobre as atividades 

nazistas durante os anos 1933-1937. 

 

Além da fundação de novos jornais em língua alemã, como o Deutsche 
Zeitung e o Deutsche Morgen, em São Paulo, e o Neue Deutsche Zeitung, 
em Porto Alegre, a embaixada dispõe de um fundo financeiro anual de 
dez mil Reichsmarks para subsidiar a imprensa brasileira. Nas regiões de 
forte densidade alemã, jornais nessa língua circulam tradicionalmente. O 
nazismo conseguiu dominar alguns, mas subsiste uma imprensa 
abertamente hostil a Hitler, como o Deutsches Volkblatt (Porto Alegre). A 
diplomacia nazista tenta silencia -la por campanhas de difamação. 
(SEITENFUS, 2003, p.31) 



 

Por outro lado, a integração da colônia italiana no Brasil foi marcada por uma 

grande assimilação. Nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial, o Brasil 

contava com uma representativa população de italianos em seu território. Em 1927, por 

exemplo, a colônia italiana dispunha de 310 escolas e dezessete mil alunos, a grande 

maioria em São Paulo. Existiam ainda 250 associações de natureza educacional para a 

“propaganda e a divulgação da cultura italiana”. Em relação aos meios de comunicação, 

31 publicações eram dirigidas exclusivamente à colônia italiana (quatro cotidianos, 

dezessete semanais, duas quinzenais, sete mensais e uma publicação sem periodicidade 

fixa). Entre elas, dezoito eram feitas em São Paulo, sete no Rio de Janeiro e as demais 

no Rio Grande do Sul (Seitenfus, 2003, p.40). 

A questão da propaganda ideológica também é mais branda na colônia italiana 

quando comparada com os imigrantes alemães. A principal questão ítalo-brasileira, até 

meados de 1930, diz respeito à grande colônia estabelecida no Brasil. Seitenfus (2003) 

ressalta que o governo italiano, inclusive o fascista, aborda a questão da colônia de 

forma conciliadora. “Há a preocupação em manter vivas a cultura e a língua italianas 

entre os imigrados mas, ao contrário da Alemanha, a Itália não utiliza, até 1935, meios 

além dos legais para defender os vínculos entre os imigrados e a península” (Seitenfus, 

2003, p.43). A própria atuação das associações chamadas Casas de Itália não conduzem 

a ações antibrasileiras. A propaganda ideológica emprega sobretudo instrumentos 

tradicionais, como as conferências, a atribuição de bolsas de estudos a jovens 

brasileiros, viagens de estudos subvencionadas e a propagação das realizações fascistas 

por meio de publicações oficiais. 

 

A imprensa e a tomada de posição do Brasil 

 

 A crise européia estava agravada em 1939. A Tchecoslováquia, desmembrada 

em setembro de 1938, após a conferência de Munique, cedera partes de seu território à 

Alemanha, Polônia e Hungria. Em 15 de março de 1939, as tropas germânicas 

invadiram a região da Boêmia-Morávia. Adolf Hitler, no dia posterior, proclamara, em 

Praga, que a Tchecoslováquia deixava de existir. O principal estopim, no entanto, se deu 

no dia 1º de setembro de 1939, quando foi anunciada a invasão da Polônia pela 

Alemanha. Era a guerra. 



 Inicialmente, sob o regime do Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas em 

1937, o governo brasileiro manteve sua ambígua posição de neutralidade. Em 1940, sob 

pressões comerciais de ambos os blocos beligerantes, o Brasil começava a ensaiar seus 

primeiros passos no terreno de sua defesa militar. Entretanto, releva Silva (1972), 

politicamente, no setor industrial, não havia definição. Ainda se pensava no país em 

guerra nos termos de 1914, “quando as nações aguardavam ultimatos, feitos em estilo 

protocolar e os soldados lutavam atrás de trincheiras” (Silva, 1972, p.192). 

 Em 11 de junho de 1940, em um almoço militar em homenagem ao Dia da 

Marinha, Getúlio Vargas faz um discurso em que ressaltava o início de uma nova era 

política no Brasil. O discurso de Vargas transformou-se irremediavelmente e quase 

imediatamente em um fenômeno midiático de grandes proporções. Jornais do mundo 

inteiro passaram a fazer comentários destacados com interpretações do discurso do 

governante brasileiro. 

 

Nos países do Eixo as notíc ias eram acompanhadas por palavras 
elogiosas, de franco entusiasmo, por acharem que o Brasil, finalmente, se 
decidira em favor dos totalitários. Na Inglaterra os cabeçalhos eram 
alarmistas. O Departamento de Estado envia a Caffery7 alguns resumos 
do que comentavam os jornais norte-americanos. As manchetes 
demonstravam franco pessimismo.  
O The New York Times, dando título ao noticiário da Associated Press 
escrevia – “Vargas apóia os Vigorosos. Prediz uma nova ordem para o 
mundo”. E considerava como uma divergência ao discurso de Roosevelt 
expressões como “estéril demagogia da democracia política” 
pronunciadas por Vargas.  
O New York Herald Tribune começava por “Vargas defende a força” e 
continuava “Louvores visam os povos vigorosos”. Outros cabeçalhos 
continham o mesmo tom. O artigo da Associated Press dava ênfase ao 
contraste entre o pronunciamento de Vargas, do dia 11 de junho, e a 
alocução do Presidente Roosevelt em Charlottesville, no dia 10. E 
afirmava que podia informar, com segurança, que tanto a Argentina 
quanto o Paraguai haviam reforçado suas fronteiras.  
John W. White repórter do The New York Times, escrevera de 
Montividéu, dizendo que diplomatas e colunistas da imprensa, naquela 
cidade, descreviam as declarações do Presidente do Brasil como “o 
primeiro discurso francamente fascista feito por um Presidente sul-
americano. White também relatou comentários da Crítica de Buenos 
Aires: “Vargas, com linguagem fascista, justifica a agressão dos 
bárbaros”. (SILVA, 1972, p.215-216). 

 

 O desconforto diplomático enfrentado pelo governo brasileiro devido às 

interpretações ao discurso de Vargas comprova a força dos fenômenos midiáticos em 

                                                 
7 Jefferson Caffery, embaixador dos Estados Unidos no Brasil no período. 



tempos de guerra. Tal situação, é evidente, foi motivada pela posição ambígua tomada 

pelos governantes brasileiros frente ao conflito. Em janeiro de 1942, porém, após uma 

série de negociações diplomáticas com os demais países da América do Sul e – 

sobretudo – com os Estados Unidos, culminadas na Conferência do Rio de Janeiro, o 

Brasil tomou partido ao lado dos aliados, rompendo suas relações diplomáticas com o 

Eixo. Após o rompimento, uma sucessão de fatos de ordem comercial, política e militar 

aproximou ainda mais o governo brasileiro dos norte-americanos. Além disso, a 

escalada da destruição de navios mercantes e de passageiros brasileiros exasperou parte 

do governo e da opinião pública (Seitenfus, 2003, p.297). A partir deste momento, com 

o agravante da posterior determinação de que soldados do país fossem enviados a 

Europa para o combate na Itália8, a cobertura midiática ganhou novas proporções.  

 Segundo Bonalume Neto (1995), “a sociedade de massas criou a guerra feita não 

mais por milhares de soldados profissionais, mas por toda a população, recrutada seja 

para o combate, seja para produzir armas ou armamentos em escala gigantesca” 

(Bonalume Neto, 1995, p.7). O jornalista lembra que o desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa – rádio, jornais e revistas de grande circulação – contribuiu para 

justificar esse esforço perante a população (Bonalume Neto, 1995). No Brasil não foi 

diferente. Prossegue Bonalume Neto: “O Brasil teve uma participação modesta, 

compatível com um país subdesenvolvido. Justamente por isso o impacto na sociedade 

brasileira foi grande, apesar de nossos combatentes não serem medidos em milhões” 

(Bonalume Neto, 1995, p.7). 

 Braga (1985) destaca a dificuldade de trabalho dos jornalistas brasileiros durante 

o conflito. O autor se refere à propaganda de guerra entre 1939 e 1945 e às censuras 

com as quais os repórteres e fotógrafos eram obrigados a conviver. No caso brasileiro, o 

sufocamento era ainda pior se devido ao advento do Estado Novo varguista. O cronista, 

que trabalhou na cobertura do conflito para o Diário Carioca, chama atenção ainda às 

dificuldades de deslocamento dos jornalistas brasileiros em comparação aos 

correspondentes de outras nacionalidades, sobretudo os norte-americanos. 

 

Quando afinal cheguei (e cheguei lá porque sou um homem teimoso), 
havia, contra os correspondentes, um ambiente de desconfiança e 
mesmo de má vontade que prejudicava muito o nosso trabalho. Isso 
melhorou com o tempo, mas os jornalista brasileiros acreditados junto à 

                                                 
8 Em 2 de junho de 1944, 5.081 brasileiros embarcaram no navio de transporte de tropas americanas General W.A. 
Mann com destino à Itália. Chegaram a Nápoles em 16 de junho de 1944, sendo a primeira força expedicionária sul-
americana a intervir nos assuntos europeus. 



divisão brasileira nunca tiveram as mesmas facilidades de informação e 
de transporte que havia em outras unidades aliadas. Tivemos, além 
disso, até certa altura da campanha, o peso de três censuras, das quais 
apenas uma era legítima e razoável. (BRAGA, 1985, p.7). 

 

 As condições em que as notícias eram produzidas no Brasil geraram um vácuo 

de trabalhos críticos, o que Braga (1985) chama de “simples literatura de exaltação 

cívica”. Portanto, somente com o passar das décadas e com chegada de estudos mais 

apurados sobre o assunto, incluindo a abertura de arquivos e acervos, é que foi possível 

uma visão mais abrangente do processo de produção de representações midiáticas na 

Segunda Guerra Mundial. 

 

Considerações finais 

 

 Passadas seis décadas do final da Segunda Guerra Mundial, o assunto ainda 

permanece vivo por meio de estudos que tornam a problematização contemporânea. 

Confome justifica Seitenfus (2003), ainda subsistem muitas zonas nebulosas quanto às 

circunstâncias que conduziram o Brasil ao conflito. Apesar da recente abertura dos 

arquivos diplomáticos brasileiros, numerosas fontes – entre elas os jornais e mais 

veículos de comunicação – permanecem até hoje inexploradas, senão inacessíveis.  

 O presente trabalho, que incorpora uma pesquisa mais ampla, procurou trazer 

aos estudos da comunicação algumas reflexões sobre a construção de representações 

midiáticas na Segunda Guerra Mundial. Partindo dos estudos de Kellner sobre a relação 

entre mídia e guerra, procurou-se uma historização – mesmo que sucinta, por motivos 

óbvios de espaço – da construção de representações no maior conflito bélico do século 

20. Passando pelo cinema e pela imprensa em geral, buscou-se, ao fim, um 

levantamento de informações sobre o envolvimento dos meios de comunicação e a 

tomada de posição brasileira (e todas suas complicações) ao lado dos aliados.  

 Constata-se a contemporaneidade do estudo por uma série de fatores. O principal 

deles talvez seja a proximidade entre as problemáticas de 1939-1945 e do início do 

século 21. A “guerra ideológica” – ressaltada por Kellner e todos seus interesses 

envolvidos – vai ao encontro da afirmação do General Eisenhover, comandante norte-

americano na Segunda Guerra Mundial, de que a opinião pública é tão importante 

quanto os soldados em um conflito. O mesmo é aplicado ao blitzkrieg midiático de 



Joseph Goebbels e às afirmações de Rubem Braga ao destacar o sufocamento sofrido 

pelos jornalistas brasileiros na cobertura do conflito. 

Das inúmeras reflexões geradas pelo estudo, pode-se extrair com pertinência 

uma conclusão: quando em jogo a hegemonia de determinados grupos ou projetos 

políticos, é evidente a construção de representações e identidades por parte dos veículos 

midiáticos. Portanto, o silêncio em determinadas situações e valorização de certas 

temáticas em outras, seja no conflito entre Estados Unidos e Iraque, seja na Segunda 

Guerra Mundial, comprova a afirmação de Kellner de que a cultura da mídia produz 

representações que tentam induzir anuência a certas posições políticas, levando os 

membros da sociedade a ver em certas ideologias “o modo como as coisas são”. 
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