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RESUMO 

Este trabalho analisa a utilização do silenciamento pelo jornal “A República” (Natal/RN), 

hoje sem circulação, durante a cobertura da Segunda Guerra Mundial. Objetivando desvendar 

as condições de produção dos textos noticiosos, observou-se o uso do silenciamento como 

estratégia discursiva, cujas implicações recaíam sobre o modo de agir e pensar da sociedade, à 

época, influenciando o leitor na construção de sua imagem da realidade. 

Durante a cobertura do conflito pelo jornal natalense, foi possível observar, ainda, marcas 

discursivas distintas que representavam a mudança de atitude do Governo Brasileiro, 

responsável pelo controle do que era noticiado. O país vivia a ditadura do Estado Novo e, face 

ao desenrolar da guerra, o governo mudava seu discurso, atendendo aos seus interesses 

políticos, econômicos e sociais em jogo, silenciando temas em nome da unidade e segurança 

nacional. 

Admitimos como material de análise textos jornalísticos referentes aos principais fatos 

ocorridos durante os seis anos em que se deu o conflito mundial e, para tanto, utilizamos 

como suporte teórico-metodológico a Análise do Discurso. 

Palavras-chave: Silenciamento; Construção da Realidade; Análise do Discurso; Jornalismo; 

Segunda Guerra Mundial. 
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ABSTRACT 

This research analyses the silencehood use by the “A República” journal (Natal/RN), 

today not being distributed, during the Second World War. Its objective is to unveil the 

production condition of the news texts, and it was observed that the use of silencehood as a 

speech strategy with its implications that falls upon the way of behaving and thinking of the 

society, all that time, influencing the reader in the construction of his image of the reality. 

During the coverage of the conflict by the local journal it was possible to also observe 

different speech marks that represented the change in attitude of the Brazilian Government, 

responsible for the control of what was spread as news. The country lived the dictatorship of 

the New State and as the war went on the government changed its speech, according to 

political, social and economical interest’s thoughts being played, silencing themes in the name 

of the national security. 

We admit as research material journalistic texts that refer to the main facts that occurred 

during the six years of the world conflict and that is why we used as theoric-metodological 

support the Speech Analysis.  

Key-words: Silencehood; Reality Construction; Speech Analysis; Journalism; Second World 

War. 
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INTRODUÇÃO 

Por registrar os acontecimentos do presente, o jornal configura-se como um precioso 

documento histórico. Através dele é possível compreender o cotidiano de uma época, resgatar 

o contexto e a repercussão de determinado momento da realidade. Isso tudo, é claro, sob o 

ponto de vista do veículo pesquisado. E a própria ótica do jornal representa um reflexo do 

período em que foi publicado, levando-se em consideração seu posicionamento e sua 

localização. 

Quando transformado em objeto de pesquisa científica, o jornal, tão definitivo e estanque, 

ao primeiro olhar, revela-se vivo e repleto de histórias a serem descobertas por detrás da 

palavra impressa. O jornalista, enquanto historiador do instante, interpreta os acontecimentos 

e não apenas os recita. As narrativas jornalísticas, mesmo tendo como norte a objetividade e a 

imparcialidade, são espaços de subjetividade. Mediador, o jornalista imprime seu ponto de 

vista à notícia, mesmo quando não opina de forma explícita. Os estudos acerca da filtragem e 

das rotinas da profissão demonstram a característica do jornalismo. Assim, ter o jornal como 

objeto de pesquisa é um desafio.  

E aceitamos esse desafio ao decidirmos trabalhar, em uma dissertação de mestrado, com o 

jornal “A República”, órgão oficial do Estado do Rio Grande do Norte, controlado pelo 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda – DEIP, que circulou, com algumas 

interrupções, de 1889 a 1987.  

Esta pesquisa é um aprofundamento, e por que não dizer, um novo olhar sobre o nosso 

trabalho monográfico, realizado no Programa de Pós-graduação Lato Sensu Comunicação e 

Processos de Significação: Estudos da Mídia, da Universidade Potiguar, cursado no período 

de fevereiro de 2002 a setembro de 2003. Intitulada “A imprensa natalense na Segunda 

Guerra Mundial: uma análise da cobertura da guerra pelo jornal ‘A República’ (1942-1943)”, 
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a monografia teve como objetivo analisar que tipos de notícias sobre a guerra eram publicadas 

pelo jornal naquele período. 

Desta feita, quando ingressamos no Mestrado em Estudos da Linguagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, decidimos continuar enveredando pela temática “Jornalismo 

e Segunda Guerra”, abordando um aspecto da linguagem – o silenciamento -, a partir da 

análise do discurso presente no jornal “A República” durante o conflito mundial. Para tanto, 

delimitamos como objeto de estudo “O silenciamento no texto jornalístico e a construção 

social da realidade”. 

No nosso trabalho, objetivamos analisar notícias publicadas no jornal natalense durante a 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945), evento que marcou a cidade do Natal/Rio Grande do 

Norte sob diversos aspectos. Nossa proposta é ir além da constatação do que “A República” 

noticiava ou de quem produzia o noticiário do jornal. Temos a intenção de desvendar o 

cenário em que eram produzidas essas notícias: os processos de produção desse noticiário, o 

discurso em que se apoiavam os textos noticiosos e suas implicações na interpretação crítica 

da realidade pelo leitor do jornal, que daí decorre. 

A partir dessa reflexão, para o desenvolvimento do tema estabelecido, levantamos a 

seguinte problemática: de que forma o jornal “A República” utilizou o silenciamento como 

estratégia discursiva na produção de notícias sobre a Segunda Guerra? Diante disso, as 

questões de pesquisa que procuraremos responder concentram-se no seguinte: existia uma 

manipulação de notícias por parte do Estado? De que forma os processos produtivos do jornal 

determinavam que tipos de notícias sobre a guerra seriam veiculadas? Sendo órgão oficial, 

quais as marcas lingüísticas utilizadas pelo jornal para ratificar o discurso ideológico do 

Estado? 

Nosso objetivo geral será estabelecer a relação entre a utilização do silenciamento como 

estratégia discursiva e suas implicações para a construção social da realidade, analisando o 
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discurso dos textos noticiosos publicados no jornal “A República”, no período da Segunda 

Guerra Mundial. Os objetivos específicos são: analisar as estratégias discursivas utilizadas na 

produção de notícias como forma de ratificar o discurso ideológico do Estado; verificar como 

as estratégias de silenciamento no texto jornalístico têm relação com a construção social da 

realidade; e, identificar os processos de produção noticiosa do jornal “A República” e o 

enquadramento dado às notícias publicadas, fazendo uma relação destes com o agendamento 

social. 

Na época do conflito mundial, conchavos políticos e troca de favores determinaram a 

tomada de posição do Brasil em relação à Segunda Guerra, ao longo do desenrolar do 

conflito. Órgão estatal, “A República” moldava o enquadramento de sua cobertura noticiosa 

seguindo a determinação política do Governo brasileiro face aos acordos engendrados pelas 

conveniências do então Presidente da República, Getúlio Dorneles Vargas.  

Desta feita, identificamos, a priori, no decorrer dos seis anos do conflito mundial, três 

importantes e distintas formas de enquadramento noticioso incorporadas pelo jornal em 

estudo, as quais caracterizam essas mudanças no posicionamento do Brasil quanto à Guerra 

(AVELINO, 2003). São elas: o discurso pró-germânico, quando da eclosão do conflito na 

Europa, uma vez que o Presidente Getúlio Vargas acabara de instaurar no Brasil a ditadura do 

Estado Novo, nos moldes do nazi-fascismo; o discurso da “neutralidade”, caracterizado pela 

aproximação simultânea do Governo brasileiro com Estados Unidos e Alemanha; e, o 

discurso pró-americano ou anti-eixista, quando o Brasil rompe em definitivo com os países 

formadores da chamada Tríplice Aliança/Eixo, Alemanha, Itália e Japão, passando a integrar 

o bloco dos Aliados, liderado pelos Estados Unidos. Na nossa dissertação pretendemos 

apresentar como se caracterizou cada uma dessas nuances da cobertura do jornal “A 

República”. 
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Aspectos teórico-metodológicos 

No sentido de atender ao objetivo proposto para a realização deste trabalho, 

caracterizamos nossa pesquisa como qualitativa. Para tanto, nossa amostra de coleta será 

baseada em documentação histórica, constituída por textos noticiosos do jornal “A 

República”, por ter sido este o principal jornal natalense no período da Segunda Guerra 

Mundial. 

Utilizaremos como suporte teórico-metodológico a Análise do Discurso - que passaremos 

a citar como AD, sob a ótica da escola francesa. Tomamos como princípio que a narrativa 

jornalística é um discurso. Ao optarmos pelas contribuições da AD, pretendemos trilhar um 

caminho que possibilitasse ampliar ao máximo o entendimento de construção social de 

significados. Nosso objetivo maior não é buscar respostas definitivas a problemas, e sim, 

apontar um caminho de análise que proporcione condições de pensar a relação entre prática 

social e prática discursiva. 

Dentro da perspectiva da AD, o que interessa não está na superfície do discurso, ela 

apenas contém os elementos que fornecem ao analista o acesso ao objeto discursivo. O que 

está em jogo é a explicitação dos mecanismos de produção de sentidos. 

Entendemos o discurso numa perspectiva que extrapola o significado “literal” das 

palavras, buscando na sua relação com a exterioridade perceber as condições em que foram 

produzidos, por quem foram produzidos, como foram produzidos e como eles funcionam. 

Interessa-nos, particularmente, observar como os discursos, ditos ou silenciados, são 

elaborados e re-significados pelas instituições estatais, neste caso, a imprensa oficial, como 

aparelhos de Estado. Para tal, usamos a contribuição de Foucault (1999), Maingueneau 

(1997), Pêcheux (1988), Fairclough (2001), Orlandi (1992).  

Apoiado na teoria marxista de ideologia de Althusser (1971), para quem a ideologia, 

longe de ser “idéias”, ocorre também em formas materiais que funcionam no interior de várias 
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instituições, que ele chama de “aparelhos ideológicos de estado”, Pêcheux (1988) 

desenvolveu a noção de que o discurso é a linguagem em sua forma material da ideologia. Ele 

também utiliza o termo “formação discursiva” de Foucault (1999) para relacionar os grupos e 

seus lugares de fala, ou seja, trata da inter-relação entre as “formações ideológicas” e as 

“formações discursivas” para estabelecer aquilo que uma dada formação ideológica determina 

como “o que se pode e deve ser dito”. (PÊCHEUX, 1988:111). Para Pêcheux as palavras 

mudam de sentido de acordo com as posições de quem as usa. 

É dentro desta análise da produção e condições de funcionalidade do discurso que 

Foucault entende o efeito de sentido1, ou seja, como as condições de dizeres em 

circunstâncias que o tornam possível. 

Em nossa pesquisa, procuramos considerar os estudos de Fairclough (2001) que, apesar 

de trabalhar com a Análise Crítica do Discurso – ACD –  numa vertente de análise diferente 

da francesa, forneceu-nos algumas perspectivas de análise que em alguns momentos do 

trabalho puderam ser compatíveis em nosso tipo de estudo, especialmente nos trechos em que 

discutíamos as questões de hegemonia e ideologia. Colocando-nos de lado dessas questões 

que envolvem debates teóricos sobre qual a melhor AD, para nós importa que seus 

representantes, franceses e ingleses, independente de seus posicionamentos teóricos, investem 

na análise dos discursos sempre em relação às suas condições históricas de produção e de 

funcionalidade.  

Como toda teoria discursiva, a ACD prima pelo seu caráter transdisciplinar visto que 

estabelece relações entre texto, cognição social, poder, sociedade e cultura, com o objetivo de 

                                                
1 Efeito de sentido é um termo usado por Foucault (1999) e outros teóricos da AD para explicar o resultado de 
um discurso dentro de uma dada realidade, para a qual e na qual foi produzido. Para o autor, o efeito de sentido 
se caracteriza pela funcionalidade que um enunciado pode assumir numa formação discursiva na qual é (re) 
produzido. Para Foucault, “em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, 
selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade [...] em uma sociedade como a nossa [...] 
sabe-se que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que 
qualquer um não pode falar de qualquer coisa”. (FOUCAULT, 1999: 8-9). 
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desnaturalizar os discursos determinados pelas elites, revelando como as relações de poder 

transformam e/ou intensificam os ditos expressos pelos sujeitos na sociedade. 

Fairclough (2001) faz uma análise crítica de Pêcheux e Foucault porque compreende que 

se deve ampliar a noção de sujeito e análise dos discursos em relação às práticas sociais. Para 

o autor, “a prática discursiva contribui para reproduzir a sociedade - identidades sociais, 

relações sociais, sistemas de conhecimento e crenças - como é, mas também contribui para 

transformá-la”. (FAIRCLOUGH, op. cit.: 95-96). 

Dentro da contribuição da AD, podemos ainda dizer que temos um processo de 

interdiscursividade e intertextualidade em constante dinâmica na produção dos “novos” 

discursos do Estado Novo de Getúlio Vargas. A interdiscursividade é uma categoria da AD 

cujo significado expressa a forma como um discurso é construído sempre em relação a outros 

discursos já pronunciados, ou seja, é a relação de um discurso com outros discursos, uma 

memória do dizer. 

Segundo os teóricos da Análise do Discurso da escola francesa, um discurso nunca é em 

si mesmo autônomo, independente de outros, porque se constrói numa dada conjuntura 

sempre em relação ou interação com discursos anteriores, em relação aos quais pode assumir 

uma postura concorrente ou de aliança. (BRANDÃO, 1994). A interdiscursividade parte do 

princípio de que um discurso sempre é oriundo de discursos anteriormente pronunciados para 

obter efeito de sentido num determinado contexto em que ele tem funcionalidade, é a 

propriedade que os textos têm de se constituir a partir de fragmentos de outros textos, os quais 

podem, explicitamente ou não, serem refutados, assimilados ou ratificados por esse 

interdiscurso. 

Na AD, a análise das condições de produção dos discursos e a produção de sentidos não 

se limitam apenas à verificação da efetivação do interdiscurso, mas também pela identificação 

dos lugares ocupados pelos falantes. 
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Adotamos, aqui, com a AD, a visão dos que concebem a comunicação como algo que 

ultrapassa a simples transmissão de informações, tomando a forma de discursos, de ação. 

Tomando o advento da Segunda Guerra Mundial como um acontecimento discursivo, 

podemos dizer que não se pode dissociar discursos e fatos históricos, visto que, tanto em uma 

área como na outra, texto e contexto devem ser analisados sempre em conexão, dado que um 

pode ser tomado como constitutivo do outro. 

O discurso é dispersão de sentidos, porque é efeito de sentido entre locutores. Não existe 

no discurso univocidade de sentido, assim como não existe na língua e no sujeito do 

inconsciente, estruturado pela língua, a completude que se espera e se busca. Segundo Orlandi 

(2002), a AD vai articular o lingüístico ao sócio-histórico e ao ideológico, colocando a 

linguagem na relação com os modos de produção social.  

Maingueneau (1993) coloca que a AD lança um olhar específico sobre o domínio do 

discurso, aprofundando a articulação entre discurso e “condições de produção”. O autor 

afirma que essa noção de “condições de produção” assinala um “contexto social” que envolve 

um conjunto desconexo de fatores entre os quais são selecionados previamente os elementos 

que permitem descrever uma conjuntura (MAINGUENEAU: 1993:53). 

Orlandi (1999) explica que na AD, procura-se compreender a língua fazendo sentido. A 

AD concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e 

social (ORLANDI, op. cit.:15). O analista relaciona a linguagem à sua exterioridade, 

considerando que esta não é transparente. Para a AD, a questão que se coloca é “como o texto 

significa?” (idem:17). 

Nesse sentido, buscaremos através da análise do discurso noticioso enfocado no texto 

jornalístico em si, verificar o contexto das notícias e as condições práticas socioculturais ou 

ideológicas de sua produção. Assim, este trabalho dará atenção à dimensão discursiva do 
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contexto social e institucional dos processos de produção das notícias sobre a Segunda Guerra 

publicadas pelo jornal “A República”. 

Pretendemos, com esta pesquisa, pensar Jornalismo e Linguagem, discutindo as relações 

estreitas entre essas duas áreas do conhecimento. Tanto o jornalismo quanto os elementos que 

o compõem - fatos, notícias, textos, informações – são ou estão diretamente relacionados a 

manifestações da linguagem. Assim, a Lingüística é, sem dúvida, uma disciplina apropriada 

para os pesquisadores que se interessam em entender os mecanismos lingüísticos de que o 

jornalista lança mão para transformar os fatos em notícias, as notícias em textos, e, por fim, os 

textos em informação. 

No mesmo sentido, a delimitação pela AD justifica-se pela concepção de linguagem 

constituída por um aspecto material - a língua - atravessado pela história e pela ideologia, as 

quais caracterizam relações essenciais para se detectar o sentido, relações que, ao contrário da 

língua, não estão disponíveis ao observador desprovido de determinado arsenal teórico de 

análise. 

A AD surge, então, como uma disciplina que propõe "problematizar" as maneiras de ler e, 

ao mediar essa relação com o texto, possibilita que se enxergue formas de significação que 

dificilmente seriam vistas, ou seja, que seriam imperceptíveis sem os dispositivos teóricos de 

análise fornecidos por essa disciplina. Maingueneau mostra que

 

“(...) a análise de discurso não pretende se instituir como especialista da interpretação, 
dominando 'o' sentido dos textos; apenas pretende construir procedimentos que exponham o 
olhar leitor a níveis opacos à ação estratégica de um sujeito. (...) O desafio crucial é o de 
construir interpretações, sem jamais neutralizá-las, seja através de uma minúcia qualquer de 
um discurso sobre o discurso, seja no espaço lógico estabilizado com pretensão universal” 
(MAINGUENEAU, 1993: 11). 

Podemos acrescentar a essa reflexão a idéia segundo a qual a AD 

“(...) recusa a concepção que faria da discursividade um suporte de ‘doutrinas’ ou mesmo 
de ‘visões de mundo’. O discurso, bem menos do que um ponto de vista é uma organização 
de restrições que regulam uma atividade específica. A enunciação não é uma cena ilusória 
onde seriam ditos conteúdos elaborados em outro lugar, mas um dispositivo constitutivo da 
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construção do sentido e dos sujeitos que aí se reconhecem. À AD cabe não só justificar a 
produção de determinados enunciados em detrimento de outros, mas deve, igualmente, 
explicar como eles puderam mobilizar forças e investir em organizações sociais” 
(MAINGUENEAU, op.cit.: 50).  

Assim, a AD fornece um instrumental teórico adequado para a realização de uma leitura 

crítica do texto jornalístico, ao considerar sua função social de comunicação e divulgação sem 

desconsiderar a consolidação da informação como produto de consumo. 

Da mesma maneira que se torna impossível aceitar uma concepção de transparência da 

linguagem - considerando-se que ela se encontra em um contexto institucional que a 

determina -, cujo sentido se caracterizaria pela literalidade, também não há como acatar uma 

concepção de transparência do jornalismo que prega a existência da informação como 

transcrição fiel da realidade. Ora, se a linguagem, que é componente essencial do jornalismo, 

não é transparente, só esse fato já seria suficiente para afirmar que o próprio jornalismo não é 

transparente. Some-se a isso, entre outros elementos, a própria carga avaliativa que o 

jornalista invariavelmente transfere para seus textos. E, quando nos referimos a um momento 

de ditadura, em que a imprensa, assim como todos os setores da sociedade, sofre interferência 

do Estado, através de organismos de censura, essa falta de transparência torna-se ainda mais 

concreta. É mais coerente, então, a concepção do jornalismo, assim como a linguagem, 

atravessado por elementos que possibilitam relações que não são visíveis apenas pelo caráter 

material manifestado por meio da língua. Conseqüentemente, só se pode falar de 

notícia/informação enquanto recortes da realidade. 

Nossa intenção é também levantar subsídios para os estudos contemporâneos que tratam 

da influência da imprensa sobre seu público, do jornalismo como parte do processo de 

construção social da realidade. Isso porque, a imprensa nacional foi marcada sobremaneira, 

sob diversos aspectos, pelos acontecimentos sociais, políticos e econômicos provocados pela 

Segunda Guerra. 
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Partindo desse pressuposto, dentre os paradigmas de pesquisa, optamos pelos estudos da 

mídia, em especial, as teorias do jornalismo, e os estudos da linguagem. Temos muito 

presente a importância de trazer para a investigação não apenas os aspectos jornalísticos do 

periódico, mas o modo como o regime de Estado e o contexto social o influenciaram. 

No caso da nossa pesquisa, buscaremos identificar aquilo que está imaterializado nos 

textos noticiosos produzidos pelo jornal “A República”, mas que é carregado de significação, 

no sentido de entender o fazer jornalístico no periódico, assim como identificar o 

silenciamento como estratégia discursiva nesses textos. 

Primeiramente, analisaremos o material de acordo com o gênero jornalístico adotado. 

Para isso, utilizaremos a classificação de José Marques de Melo (1987). De acordo com esse 

autor, são dois os gêneros jornalísticos existentes: informativo e opinativo. O primeiro 

engloba notícias, reportagens, entrevistas e notas. O segundo é composto por editoriais, 

comentários, artigos, crônicas, resenhas, colunas, caricaturas e cartas. No entanto, é corrente 

que a opinião, muitas vezes, permeia textos que seriam, aprioristicamente, classificados como 

informativos, de acordo com essa divisão. Como o que discutiremos é um veículo de controle 

estatal, acreditamos que isto se tornará ainda mais evidente e usual.  

A discussão em torno dos gêneros não é nova e foram muitos os autores que a ela se 

dedicaram. Luiz Beltrão, Cremilda Medina, Luiz Amaral e Manuel Carlos Chaparro são 

apenas alguns deles. No entanto, a proposta de Melo (1987), que divide os textos em dois 

grandes blocos, mostrou-se a mais adequada para este trabalho. Isso porque uma divisão mais 

minuciosa, como algumas das sugeridas por outros autores, não seria possível, uma vez que, 

como dissemos, alguns textos, como notas, por exemplo, ora poderão se apresentar de modo 

opinativo, ora informativo. Assim, a adoção de apenas dois gêneros possibilitará o 

entendimento dessas singularidades apresentadas pelo jornal. 
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A delimitação do corpus de pesquisa obedeceu às questões e aos objetivos do trabalho e 

correspondeu à fase de exploração do material. Nossos dados foram coletados na coleção do 

jornal “A República” pertencente ao acervo do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte, mais precisamente, os exemplares do segundo semestre de 1939 ao primeiro 

semestre de 1946, sendo estes últimos a título de informação complementar. 

Coletados os dados, selecionamos acontecimentos relevante em cada um dos seis anos em 

que se deu o conflito mundial e, dentro de cada um deles, escolhemos texto noticiosos para 

efeito de análise. Para a leitura desses textos, na etapa do trabalho correspondente ao 

tratamento dos resultados obtidos e interpretação, lançaremos mão das teorias do jornalismo e 

dos estudos lingüísticos. 

Na etapa de coleta, observamos o estado precário em que se encontra a coleção do jornal 

pesquisado: textos apagados pela ação do tempo, páginas rasgadas pela ação de insetos, 

poeira, mofo, entre outros aspectos. Pelo fato do acervo não estar disponível digitalmente, e 

também pela impossibilidade de fotocopiar o material em análise, optamos por ler cada texto, 

fazendo a gravação em áudio para posterior transcrição. Realizamos a coleta e transcrição de 

toto o material nos meses de junho a agosto de 2005. Apenas a título de ilustração, 

fotografamos algumas páginas do jornal, imagens que estão anexas. 

A dissertação “O silenciamento no texto jornalístico e a construção social da realidade” 

está dividida em três capítulos, além da presente introdução, conclusão e referências 

bibliográficas e anexos. 

O capítulo 1, “O silenciamento na construção de sentidos”, trará uma revisão de literatura 

a respeito do nosso tema. Nele, apresentaremos nosso objeto de estudo, destacando o conceito 

de silenciamento defendido por Orlandi (1995). Segundo a autora, como estratégia discursiva, 

o silenciamento diz, significa; portanto, ainda que imaterializado no texto, produz sentidos, 

promove discursos, ratifica ideologias. Para Orlandi (op. cit.), o discurso não está na 



20 

transparência das palavras, só aparece como efeito de sentido depois da análise, além de 

resultar de condições sócio-históricas e de produção das mensagens. 

“O silêncio na imprensa”, “A imprensa e o leitor”, “Imprensa, linguagem e relações de 

poder” e “Jornalismo e construção social da realidade” serão sub-capítulos nos quais 

abordaremos a relação estabelecida entre a imprensa e o leitor, discutindo de que forma o 

silenciamento, como estratégia discursiva, se apresenta no texto jornalístico e que implicações 

acarreta para a sociedade, para a construção social da realidade do seu leitor. Utilizaremos 

como aporte teórico o estudo de Berger e Luckman (1998). Ao traçar esse paralelo, partimos 

do pressuposto de que à atividade jornalística delega-se a competência de atribuir sentidos aos 

acontecimentos, e fazemos, então, uma análise das relações entre sociedade e meios de 

comunicação. Trataremos, ainda, nesse momento, de teorias do Jornalismo, como a teoria do 

agendamento – agenda setting, à luz de Wolf (2003) e Sousa (1999), como também do 

enquadramento de notícias, segundo Porto (2002) e Traquina (2003). 

O capítulo 2, “Segunda Guerra Mundial: o mundo dividido”, apresenta a contextualização 

da Segunda Guerra, através das relações sociais estabelecidas pelo conflito. A posição 

brasileira no conflito e a influência norte-americana em Natal, que se transformou em uma das 

principais bases militares do aliados, serão alguns dos sub-temas abordados.  

O capítulo 3, “O silenciamento no texto jornalístico: imprensa, ideologia e poder”, 

apresenta a análise dos textos que constituem o corpus da nossa pesquisa. Como dito 

anteriormente, analisaremos, textos referentes a importantes acontecimentos em cada um dos 

seis anos em que se desenrolou a Segunda Guerra. 

Na conclusão do trabalho, retomaremos os conceitos citados nos capítulos anteriores e, ao 

mesmo tempo, faremos um fechamento dos dados analisados no capítulo 3. O objetivo deste 

capítulo é trazer à tona os sentidos revelados durante a análise dos textos constitutivos do 
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nosso corpus de estudo. Aqui, tentaremos elucidar as questões de pesquisa apresentadas na 

introdução da dissertação. 

No capítulo a seguir, abordaremos nosso objeto de estudo. 
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CAPÍTULO 1 

O SILENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS 

Sabe-se que não há discurso sem lacuna, pois não se pode significar tudo ao mesmo 

tempo. O silêncio não é simples complemento da linguagem, tem significância própria, desde 

que tomado em um status de significante. Sendo assim, aponta para o movimento dos sentidos 

- também porque se diz a partir do silêncio. Isso nos faz compreender que estar no sentido 

com palavras e estar no sentido com silêncio são modos completamente diferentes. 

Pode-se dizer que a incompletude do sujeito e a incompletude do sentido em muito estão 

marcadas pelo efeito do silêncio. Através do que foi dito é sempre possível se chegar ao não 

dito, que muitas vezes apresenta-se de forma velada no discurso. Segundo Orlandi (1995), 

com ou sem palavras, o silêncio determina os processos de significação, trabalhando os 

limites das formações discursivas e determinando os limites do não-dizer.  

Para Cardoso e Cunha (2001), o silêncio – ou melhor, o silenciamento – é claramente 

antidemocrático. Pode também ser cumplicidade ou falta de coragem, refletindo na conhecida 

expressão popular: “quem cala consente”. O processo de silenciamento poderia ser 

compreendido de duas formas: interno ou voluntário - não dizer para auto-preservação, e 

externo, provocado, para controle do sentido (ORLANDI, 1995: 63-108).  

O primeiro caso, que pode ser interpretado como uma forma de censura, é passível de 

crítica, como afirma Pollack (1989). Para o autor, essa manifestação de silêncios e não-ditos, 

que pode levar ao esquecimento, sofre mudanças constantes, pois é moldada pela angústia de 

não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou, ao menos, de se expor a 

mal-entendidos (POLLACK, 1989: 3-15). 

Orlandi (1995) diferencia dois tipos básicos de silêncio: o silêncio fundante, que é 

inerente a todo discurso, ou seja, todo o processo de significação traz uma relação necessária 
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ao silêncio; e, o silenciamento ou política do silêncio. A diferença entre o silêncio fundante e 

a política do silêncio é que a política do silêncio produz um recorte entre o que se diz e o que 

não se diz, enquanto o silêncio fundador não estabelece nenhuma divisão, isto é, significa em 

(por) si mesmo. 

O silêncio fundador é aquele que existe nas palavras, que significa o não-dito e que dá 

espaço de recuo ao significante, produzindo as condições para significar, deixando espaço 

para o duplo sentido, para a ambigüidade, para o incompleto da linguagem. Sobre esse tipo de 

silêncio a autora diz que indica que o sentido pode sempre ser outro, ou ainda que aquilo que 

é o mais importante nunca se diz (ORLANDI, 1995: 70). Esse silêncio é a própria condição 

da produção do sentido, uma vez que não é o vazio, mas o indício de uma totalidade 

significativa, delineando-se, assim, o vazio como horizonte, em vez da falta. 

Para a autora, a política do silêncio se subdivide em: silêncio constitutivo, que nos indica 

que para dizer é preciso não-dizer, assim, uma palavra apaga necessariamente as outras. 

Podemos pensar nas situações em que não se diz algumas coisas propositalmente, para causar 

um efeito de silenciamento. O silêncio aqui é uma linha tênue entre o que se diz e o que não 

se diz, ou melhor se diz “x” para não se dizer “y” (ORLANDI, 1995:76), uma forma de fazer 

dizer uma coisa, para que não se digam “outras”. A autora aponta que essa é a dimensão 

política do silenciamento, uma vez que esse “não-dizer” está ligado à determinação histórica e 

à ideologia, articuladas, na análise do discurso, com as noções de imaginário, real e simbólico. 

Há, ainda, o silêncio local, que se refere à censura propriamente, aquilo que é proibido dizer 

em uma certa conjuntura. 

Neste trabalho, pretendemos analisar de que forma o silenciamento apresentava-se nos 

textos jornalísticos publicados no jornal natalense “A República”, que circulou de 1889 a 

1987 com algumas interrupções, durante a cobertura da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945). 
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Considerando que esse jornal era controlado pelo Estado através do Departamento de 

Imprensa e Propaganda – DIP, na esfera nacional, e pelo Departamento Estadual de Imprensa 

e Propaganda – DEIP, em âmbito local, seu discurso possivelmente produziria um silêncio em 

torno da opinião dos seus leitores. Assim, podemos pensar esse discurso como um 

silenciamento, no sentido colocado por Orlandi (1995), de que como o sentido é sempre 

produzido de um lugar, a partir de uma posição do sujeito - ao dizer, ele estará 

necessariamente, não dizendo 'outros' sentidos (ORLANDI, 1995: 55).  

Entendemos, pois, que no caso do jornal “A República”, o que acontecia era um 

silenciamento daquilo que não poderia ou deveria ser dito. No nosso trabalho, nos deteremos 

em uma análise desse efeito de silenciamento em textos publicados pelo jornal em estudo, os 

quais caracterizarão os principais acontecimentos noticiados pelo periódico durante a 

cobertura da Segunda Guerra. 

1.1. O silêncio na imprensa  

Um dos exemplos de como o silêncio se apresenta na imprensa pode ser explicado pela 

teoria da Espiral do Silêncio, proposta por Noelle-Neumann em 1974. Neumann parte do 

pressuposto de que as pessoas em geral têm medo de se sentir isoladas em relação à opinião 

majoritária, advindo a tendência de silenciar sobre suas opiniões se estas não coincidirem com 

aquela opinião majoritária, que em grande parte é determinada pela mídia. Essa condição 

assegura que a opinião da maioria progrida, cresça, prevaleça, tornando ainda mais 

minoritárias as opiniões contrárias. 

De acordo com Barros Filho (1993), as pessoas procuram referências para legitimar seus 

pensamentos e, na falta delas, ocorre uma tendência ao isolamento – na relação e na própria 

reflexão. O contexto é determinante na maneira pela qual uma certa mensagem vai causar 

mais ou menos impacto, vai ou não pautar discussões e atos.
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Há uma idéia no campo da comunicação que aponta para a maneira pela qual os 

conteúdos midiáticos interferem na determinação da ordem de importância dos assuntos 

correntes, bem como sobre as referências que orientam a discussão sobre esses assuntos. 

Trata-se do que os teóricos chamam de agenda setting2 ou agendamento temático. 

É claro que não se pode falar em graus e medidas para o agendamento temático, porém, a 

própria percepção da interferência dos meios de comunicação sobre a organização da 

sociedade leva a crer no estabelecimento de pautas por estes meios para a relação social. 

Além de disso, os meios de comunicação assumem um papel central na organização da 

sociedade moderna. Seguindo o próprio rumo da história, essa sociedade opera pela 

significação de seus atos, palavras e construções, num processo de legitimação da ordem 

institucional que, como fato histórico, adapta-se e molda-se de acordo com o tempo e o 

espaço. Essa mesma oscilação contextual faz surgir e ressurgir instrumentos de legitimação 

dos papéis cotidianos, das prioridades e dos procedimentos e, embora a sociedade 

contemporânea preserve muitas das instituições que lhe deram respaldo durante os séculos – 

como a religião, por exemplo –, os meios de comunicação têm desempenhado função 

determinante nesse processo. 

Enquanto os meios de comunicação criam produtos e priorizam a cobertura destes ou 

daqueles eventos, apontam direções, legitimam estruturas e abrem caminho para o ostracismo 

de outras. Quando analisamos a mídia à luz da discussão proposta por Berger e Luckman 

(1989), a enxergamos como um universo simbólico, capaz de estabelecer limites e hierarquias 

do que tem importância à interação social, além de uma classificação quando à validade de 

atos, fatos e até mesmo pessoas. Entretanto, ainda segundo esses mesmos autores, abre-se a 

perspectiva para a interferência nesse processo, pois “sendo produtos históricos da atividade 

humana, todos os universos socialmente construídos modificam-se, e a transformação é 

                                                
2 Apresentada por McCombs e Shaw (1972), a teoria do agenda-setting procura explicar os efeitos resultantes da 
abordagem de assuntos concretos por parte dos meios de comunicação.  Essa teoria foi elaborada a partir do 
estudo da campanha eleitoral para a Presidência dos Estados Unidos de 1968. (SOUSA, 1999) 
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realizada pelas ações concretas dos seres humanos” (BERGER & LUCKMANN, 1989: 

157), ou seja, a mesma sociedade que monta a ordem pode desmontá-la. 

No entanto, não se pode apenas observar o aspecto de quem produz a informação. O fato 

de não existirem muitas evidências empíricas sobre como a mídia se conecta com a vida 

social dificulta uma análise mais aprofundada dos efeitos do jornalismo sobre os indivíduos e 

a sociedade. O poder que a mídia exerce dentro dessa sociedade tem grandes proporções, 

contudo, pelo fato dos meios de comunicação serem o retrato dela, porque dela fazem parte, 

fica difícil distinguir se o exercício desse poder ocorre com autonomia ou é uma ferramenta 

de uso de outros poderes organizados no meio social. 

Nossa intenção é também, com essa pesquisa, apresentar subsídios para os estudos 

contemporâneos que tratam da influência da imprensa sobre seu público, bem como do 

jornalismo como integrante desse processo de construção social da realidade. Isso porque, a 

imprensa nacional foi marcada sobremaneira, sob diversos aspectos, pelos acontecimentos 

sociais, políticos e econômicos provocados pela Segunda Guerra. 

No jornalismo contemporâneo são vários os mecanismos de que se utilizam as empresas 

para expressar a opinião, os quais lhes permitem exercer a manipulação. Dentre eles, 

destacam-se: a projeção e a redução de unidades redacionais, as quais, por valorizarem – mais 

ou menos –, fatos e/ou personagens, provocam maior ou menor impacto; o ponto óptico 

definido para colocar a informação – as páginas do jornal possuem centros dominantes –; a 

seleção, que, sustentada pela pauta, cobertura, fontes e editores, determina a filtragem do 

processo de difusão. Entretanto, talvez mais importantes, há os estritamente lingüísticos, os 

quais, nem sempre perceptíveis pelos leitores, são mais sutis e se prestam mais eficientemente 

ao uso argumentativo da linguagem, orientando o discurso em direção a determinadas 

conclusões. E tais mecanismos que permitem indicar a orientação argumentativa dos 

enunciados encontram-se, segundo Ducrot (1976), inscritos na própria língua. A nossa 
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proposta é, através da observação desses mecanismos utilizados na produção dos textos do 

jornal “A República”, identificar as marcas do silenciamento impostas aos seus leitores. 

No período da Segunda Guerra, o país vivia sob a égide do Estado Novo. A imprensa 

estava sujeita ao controle direto do governo, através do DIP e, no caso de Natal, do DEIP, 

organismos de censura que decidiam o que deveria ou não ser publicado (AVELINO, 2003).  

É o que Sousa (1999) chama de monopolização da “verdade” pelo poder estatal.  

Para Orlandi (1996), é através desses mecanismos de falso consenso, ideológicos, 

portanto, que são constituídos sentidos aos quais nos filiamos. 

O discurso é a palavra em movimento, prática da linguagem, de acordo com Orlandi 

(1996). Para a autora, o discurso não é a fala em si, mas a materialização da relação entre a 

ideologia e o lingüístico. Diante do tema desta pesquisa, percebemos que o discurso 

jornalístico é mais complexo, principalmente se observado do ponto de vista da linguagem, 

uma vez que apresenta formas discursivas imaterializadas que carregam as marcas ideológicas 

construídas a partir dos processos de produção de notícias de cada veículo de comunicação. 

Na nossa dissertação, buscamos compreender como o texto jornalístico, com suas nuances 

lingüísticas, interfere na construção social da realidade do seu leitor. 

Cada sujeito atribui um sentido diferente para a mesma coisa, o chamado efeito do sentido

(ORLANDI, 1995: 21). Essas diferentes formas do silêncio se movem nos processos de 

construção de sentidos e, quando chegamos ao campo político, encontramos um aspecto que é 

o da relação entre verdade e falsidade na linguagem (ORLANDI, op. cit.: 98). Os 

mecanismos ideológicos produzem efeitos no campo do imaginário e acabam por gerar uma 

ilusão de unidade, de discurso consensual.  

“(...) estando os sujeitos condenados a significar, a interpretação é sempre regida por 
condições de produção específicas que, no entanto, aparecem como universais e eternas, daí 
resultando a impressão do sentido único e verdadeiro” (ORLANDI, 1993:100). 
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Desde a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP, por decreto do 

presidente Getúlio Vargas, em 1939, o Estado assumiu como tarefa o controle sistemático de 

todos os meios de comunicação social disponíveis. Esse controle e a maciça publicidade da 

ação do governo eram justificados pelo fato de se considerar a propaganda como fator de 

segurança da nação e de defesa das instituições nacionais, ou seja, propaganda e censura eram 

vistas como armas de que o Estado Novo dispunha para ajudar a manter a unidade ideológica 

da nação (AVELINO, 2003). 

Traquina (2000), ao analisar a cobertura da Guerra do Golfo (1990-1991), afirma que 

essas estratégias de silenciamento deram ao Estado uma oportunidade para definir a crise nos 

seus próprios termos e (garantiu) que poucas mensagens dissonantes pudessem intervir para 

minar o enquadramento jornalístico resultante. (TRAQUINA, idem). Não foi diferente a 

manipulação do noticiário da Segunda Guerra. 

O enquadramento3 da mídia é constituído por elementos utilizados nas rotinas produtivas 

da empresa jornalística para organizar seu discurso (GITLIN, 1980). São esses elementos que 

irão determinar a interpretação do relato jornalístico. No entanto, o enquadramento - seja ele 

gerado pelo jornalista ou pela fonte - não organiza o discurso apenas para os jornalistas, 

também tem influência na construção de sentidos do público, na percepção que se terá da 

realidade. 

O fato de ser um órgão oficial e pela sua distância das fontes geradoras das notícias fazia 

com que “A República” fosse dependente da Agência Nacional – a fonte institucionalizada de 

notícias da época. 

Para Sousa (1999), as organizações noticiosas – no caso deste trabalho, o DIP, através da 

Agência Nacional –, diante dos fatos imprevisíveis, tendem a impor alguma ordem ao tempo, 

caracterizada pelo serviço de agendamento – agenda-settting. Dessa forma, determinam o que 

                                                
3 Enquadramento é aqui entendido como a maneira pela qual um acontecimento é apresentado ao público 
atendendo a critérios de noticiabilidade, os quais determinam como um acontecimento torna-se notícia. 
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deve ser noticiado, quando e como, ou seja, agendam os assuntos aos quais o público, neste 

caso, o leitor, deve ter acesso.  

Controlada pelo DIP, a Agência Nacional selecionava, filtrava as notícias que deveriam 

ou não ser veiculadas, tudo isso baseada nos seus sistemas informativos, as rotinas 

organizadas na coleta de informações que revelam o tipo de acontecimento no qual 

determinado veículo de comunicação concentra os temas do seu noticiário. Neste trabalho, a 

temática em evidência era a Segunda Guerra: seus personagens, suas causas e conseqüências 

sobre o cenário sócio-político mundial. 

1.2. A imprensa e o leitor 

A mídia tem um papel determinante no que se refere a dizer aos seus próprios leitores 

sobre o que pensar. O mundo parece diferente a pessoas diferentes, dependendo do mapa que 

lhes é desenhado pelos redatores, editores e diretores do jornal que lêem (TRAQUINA, 

2000:17). A imprensa teria, assim, o poder de interferir na atribuição de sentidos da realidade 

do seu leitor.  

Orlandi (1993:105) aponta essa forma de interferência não como uma maneira de calar o 

interlocutor, mas de impedi-lo de sustentar outro discurso. Como já foi dito anteriormente: 

fala-se para não (deixar) dizer (ORLANDI, idem). 

O ato de ler traz em si as marcas das nossas vivências. Da mesma forma, cada leitura 

passa a fazer parte de nossas experiências, redimensionando-as.  Assim, o que lemos e como 

lemos é determinado pelas condições que cercam o ato de ler. E são as marcas textuais que, ao 

se relacionarem, colaboram com a construção dos sentidos de um texto. Essas marcas 

envolvem diversos elementos que vão desde os aspectos lingüisticos, passando pelos 

elementos da estrutura textual, da composição da imagem, discursivos, vivenciais. 
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Orlandi (1996) aponta a importância do reconhecimento das condições de produção, do 

olhar do outro, para o desvelamento dos conteúdos ideológicos. E, para uma reflexão mais 

crítica, se faz necessário o conhecimento dos diversos mecanismos da linguagem. 

Bakhtin (1997) nos diz que o desvelamento da ideologia se dá no interior do próprio 

signo, por meio de disputas de sentido, e  Marcondes (1992) traz a idéia de que o 

conhecimento e a possibilidade de questionamento das regras no interior da linguagem 

permite uma ação mais efetiva da crítica e nos fala de perto das diferenças de distribuição 

deste conhecimento, que interfere na condição de resistência. 

Os sujeitos constituem a linguagem e são por ela constituídos, numa espécie de jogo que 

permite a crítica, o desvelamento ideológico, mas também a manipulação e o assujeitamento, 

que se dá principalmente no nível inconsciente. Impedir que o sujeito se dê conta desse 

processo de assujeitamento ideológico que sofre é talvez o maior dano produzido por alguns 

discursos, como o autoritário, que passa a considerar “marginal” quaisquer outros que 

procurem modificar idéias já estratificadas. Assim, nas ações praticadas pelo sujeito 

ideologicamente condicionado, ocorre aquilo que Orlandi (op. cit.) chamou de ilusão da 

autonomia.

O sujeito se constitui em autor quando produz seu próprio texto (ORLANDI, op. cit.), 

quando fala ou escreve repetindo ou interpretando - até onde é possível - o que leu, viu ou 

ouviu. É enquanto autor que mostra ter incorporado outros discursos e, sem se dar conta, 

torna-se ele também um reprodutor e difusor de idéias. 

Como, então, a realidade desse sujeito está se constituindo e quais discursos se repetem 

na imprensa de um modo geral para construírem formas de pensar e agir para a sociedade? No 

caso deste trabalho, que história foi “contada” pelo jornal “A República” durante os tempos 

de guerra e que, até os dias de hoje, perdura como sendo fonte “inquestionável” – para muitos 

- na reprodução dos fatos sobre aquele período histórico da Nação? 
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A sociedade brasileira que vivenciou o regime do Estado Novo, instaurado dois anos 

antes do início da Segunda Guerra, conviveu com uma imprensa que trabalhava no sentido de 

construir um pensamento nacional homogêneo, o que não diferencia-se totalmente da relação 

entre a sociedade e a imprensa nos dias atuais: apenas a uns poucos é dado o direito de 

interpretar a realidade e, logo, de produzir sentidos para ela. À maioria é dado tão somente o 

direito de concordar com essa interpretação. Esse direito à interpretação constitui-se em 

privilégio, um monopólio dos grupos sociais hegemônicos, cujos aparelhos ideológicos 

encarregam-se de gerir a memória coletiva. Essa situação caracteriza aquilo que Pêcheux 

(1997) identificou como a divisão social do trabalho de leitura.

No trabalho de ler a realidade, existem, dessa forma, dois papéis marcantes: o primeiro é 

o do autor de um discurso dito ‘fundador’, que interpreta o mundo de acordo com a formação 

discursiva de sua classe social ou de acordo com a ideologia da instituição que o financia; o 

segundo poderia ser imputado, hoje, ao trabalho realizado por profissionais das mais diversas 

áreas, especialmente da mídia a serviço dos donos do poder político e econômico, e consiste 

em organizar estratégias para impor ao público a interpretação do primeiro. 

Como reprodutor de fatos da atualidade, podemos dizer que o jornalismo anuncia, ou seja, 

dá a conhecer, comunica os acontecimentos. E faz isso através da construção de enunciados, 

entendidos como proposições ou expressões de idéias, em função de sua característica de 

interpretador desses acontecimentos da sociedade para a sociedade. 

O jornalismo, portanto, é produtor e interpretador de um conjunto de enunciados, através 

dos quais o jornal  toma corpo. Como em qualquer forma de linguagem, o discurso 

jornalístico é o ato de enunciar, enquanto ato de dizer o mundo. No seu discurso, o jornalismo 

fala do outro, fala ao outro e com o outro. Faz parte do dizer social, dado que a linguagem é 

um ato social. Ao enunciar, somam-se ao seu discurso valores e ideologias, embora, por 

vezes, sejam contraditórios. No jornalismo, a utilização da língua não se reduz a produzir um 
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enunciado, mas, através desse enunciado, executa uma ação social. Sem um controle 

consciente sobre o fazer, o seu discurso não se concretiza, nem como ação social, nem como 

criação cultural. E, ao produzir um enunciado, tem, como missão maior, influir no debate 

público.  

No jornal, os enunciados misturam-se em diferentes contextos, tornando-se uma arena 

onde se confrontam os valores sociais. Assim, o discurso jornalístico apresenta-se como o 

enunciador dos acontecimentos, ainda que freqüentemente industrialize as emoções e 

estabeleça gostos e aspirações, ditando costumes e crenças. É próprio dos acontecimentos o 

fato de serem expressos e exprimíveis, enunciados e enunciáveis. Aqui, os acontecimentos são 

entendidos como a matéria-prima do jornalismo, que os transforma em notícia nas páginas 

dos jornais, assim como na televisão e no rádio.  

Como dizer social, o jornalismo fala o mundo em que vivemos; reproduz o mundo através 

de palavras encadeadas em enunciados justapostos. O discurso do jornal constitui um 

fenômeno de relações/interações comunicacionais. O seu discurso é mediador, torna-se o 

dizer da sociedade dirigido a si própria, enquanto relação com o real.  

A escritura de um fato jornalístico pressupõe que exista realmente um fato de interesse 

coletivo para que o jornal possa divulgá-lo e, que nesse fato, estejam envolvidas algumas 

pessoas - os produtores do acontecimento - que chamamos fontes de informação. As fontes 

tanto podem ser as pessoas envolvidas diretamente no fato propriamente dito, como aquelas 

que tenham algum conhecimento específico e que possam dar explicações sobre o contexto 

desses fatos, opinando e esclarecendo o leitor para a compreensão destes. Entre as fontes 

estão, em uma ponta, o narrador do fato, o jornalista, e, na outra, os leitores, aqueles a quem o 

jornal se dirige para transmitir as informações. Portanto, no momento em que a enunciação 

faz nascer a ação comunicativa, insere no enunciado, não apenas o locutor, mas interlocutores. 

O jornal anuncia uma tripla presença: jornalistas e leitores em relação com as fontes de 
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informação. Como ato de comunicação escrita, transmissor de propósitos e conteúdos, o 

jornal tende a proporcionar uma relação cooperativa entre os produtores do discurso e os 

produtores da leitura - o público-, ou entre locutor e interlocutor.  

Ao descrever/escrever um fato jornalístico, o jornal/jornalista procura a melhor forma, a 

melhor estrutura morfológica, sintática, fonética, para contá-lo com precisão e com clareza. 

Na interpretação do fato, utiliza os recursos da estilística no discurso em um trabalho de 

lapidação estética das palavras, para que o leitor possa compreender, contribuindo para a 

formação de opinião pública. 

Ao fazer isso, raramente os jornalistas se dão conta de que estão, na verdade, 

semantizando os discursos das fontes e, a partir deles, produzindo novos enunciados. E 

enunciados não são frases comuns ou um aglomerado delas, mas sim, pressupõe um sentido e 

uma significação em um dado contexto. 

Nessa relação entre o leitor e o texto, Kleiman (1989) aponta alguns processos cognitivos 

que vão além das informações explícitas no texto e que auxiliam o leitor no que diz respeito a 

dar um significado aquilo que lê. Um desses processos são as inferências, que surgem quando 

o leitor passa a dar significado ao texto a partir de seus conhecimentos prévios ou quando 

busca fora desse texto informações e conhecimentos adquiridos pela sua experiência, 

preenchendo o que a autora chama de “vazios textuais”. 

Kleiman (op. cit.) afirma que é mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, 

como o conhecimento lingüístico, o textual, o conhecimento de mundo, que o leitor consegue 

construir o sentido do texto. Portanto, os conhecimentos prévios são as estruturas cognitivas 

de que dispomos e que nos auxiliam na produção e na compreensão do discurso. 

Assim, no exemplo da manchete da matéria, “Considerações sobre a posição do Brasil”, 

publicada no jornal “A República” no dia 16 de janeiro de 1942, essa frase não é apenas um 

sinal, tem um sentido e orienta para uma certa mensagem. No contexto em que foi proferida, 
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admite-se que o leitor do jornal saiba que o Estado brasileiro, na pessoa do presidente da 

República, está prestes a se posicionar face ao desenrolar da Segunda Guerra. Então, nesse 

contexto, essa frase/manchete jornalística é um todo de significação. O leitor, público do 

enunciado, porém, pode fazer diferentes apreciações do mesmo discurso. Cada leitor tem um 

entender a partir de seu próprio contexto. 

Como o discurso é da ordem do acontecimento e não há acontecimento fora dos quadros 

do tempo, do espaço e da pessoa/sujeito, essas marcas não podem ser separadas; sem elas, não 

haveria enunciado, ou o enunciado não teria sentido, e, conseqüentemente, num dado contexto 

não teria significado. A informação jornalística tenta fundar um lugar e um tempo onde há 

sempre alguém: o participante da ação, que são os envolvidos no fato, e o interpretador e 

anunciador do acontecimento. 

Mas, antes de nos ocuparmos especificamente do sujeito, não podemos deixar de 

observar, no discurso jornalístico, as marcas de tempo e espaço/lugar, alicerces da 

informação.  

No enunciado do jornal, o tempo da enunciação, marcado como o agora, é o presente da 

informação, mesmo que ele se apague todos os dias, em função da coleção do jornal, dada a 

sua periodicidade. O presente da notícia de jornal é o hoje, a atualidade, ainda que o jornal de 

hoje traga a notícia de ontem, pois todo fato narrado pelo jornal é o que já aconteceu, muito 

embora também possa fazer projeções para o futuro, na medida em que todo acontecimento 

pressupõe um desdobramento. É característica do discurso jornalístico fazer com que o leitor, 

mesmo aquele que esporadicamente tenha acesso ao jornal, compreenda os fatos do presente. 

A maneira como o discurso é produzido e, principalmente, a ênfase com que é difundido, 

torna-o um produtor de realidades, interferindo no modo como a consciência coletiva 

compreende o mundo. Marx dizia que o sujeito é determinado historicamente. Orlandi (1994) 

reforça essa tese quando fala dos processos de assujeitamento históricos. (...) Em nossa 
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formação social, o assujeitamento se realiza sob a forma da autonomia (interna) e da 

determinação (externa). Essa determinação externa se daria pelas pressões sociais, familiares, 

locais, e pela submissão formal do indivíduo ao pensamento social coletivo. 

Já faz parte do senso comum que o conhecimento possibilita o acesso ao poder, seja 

econômico, político ou social. Porém, em contrapartida, são os detentores do poder que 

controlam o acesso ao conhecimento. Quem domina no campo econômico tem poder para 

decidir o que é interessante que se torne de domínio público. Para tanto, os meios de 

comunicação postos a seu serviço funcionam como organismos de triagem de informações, 

uma espécie de filtro através do qual se mantém o controle sobre os leitores, telespectadores 

ou ouvintes. O conhecimento torna-se um instrumento eficaz para manipular as consciências e 

conduzir as ações em direção da concretização de uma realidade pré-determinada. 

1.3. Imprensa, linguagem e relações de poder 

A linguagem se constitui como um fenômeno complexo e multifacetado e, portanto, seu 

estudo obriga a olhar para dentro e para fora do discurso por e com ela produzido, exigindo 

assim atenção para os mecanismos internos de produção e para o efeito de sentido 

efetivamente produzido no processo de interlocução.

Comunicar é sempre uma forma de agir sobre o mundo. No exercício de nossa ação 

comunicativa, pretendemos de alguma forma agir sobre o outro, daí consideramos a 

comunicação como um jogo de interação, que se dá desde os discursos mais cotidianos e 

familiares até aqueles de grande repercussão social, como é o caso do discurso jornalístico. 

Se nesses discursos são reproduzidas formações discursivas dominantes, ele, certamente, 

reforça socialmente as estruturas de dominação. Por outro lado e pelos mesmos motivos, se os 

discursos veiculados pela imprensa contrariam as formações discursivo-ideológicas 

dominantes, passam a fragilizar as estruturas sociais de dominação. 
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Não se trata de acreditar que o discurso é capaz de transformar estruturas sociais, mas de 

não ignorar que essas estruturas e as relações por elas criadas se originam e se sustentam 

discursivamente, podendo a linguagem ser instrumento de libertação ou de opressão, de 

mudança ou de conservação. 

A linguagem, como instrumento da comunicação, e, em especial, a língua, como 

instrumento da comunicação humana, estão a serviço do poder que se estabelece em nossas 

relações e de todos os desdobramentos oriundos desse poder. 

Ao longo da história da humanidade, cada sistema de dominação cria discursos que o 

sustentem e até justifiquem. É interessante observar que o poder encontra, na palavra, 

mecanismos para se manter sem o uso da força, uma vez que o poder não é necessariamente 

um espaço que se ocupa, mas principalmente uma relação que se cria. Dessa maneira, a 

palavra amplia a relação de poder na medida em que funciona como instrumento para a 

obtenção de apoio, adesão, submissão. 

Na sociedade contemporânea, com a divulgação do discurso democrático, o poder da 

palavra torna-se cada vez maior e mais absoluto. Nas relações sociais, tem o domínio aquele 

que melhor articula a palavra a fim de garantir esse domínio, e isso ocorre em quaisquer tipos 

de relações, desde as conjugais e familiares até as políticas em âmbito mundial. Quando o 

discurso do dominador perde força, a relação de dominação se fragiliza. 

Percebe-se então que a palavra se torna mais poderosa na mesma medida em que a 

sociedade se democratiza em todas as suas relações. Um pequeno exemplo disso está nas 

relações entre pais e filhos ou professores e alunos. A existência de hierarquia nessas relações 

ainda guarda suas evidências, entretanto, dia a dia, a força cede espaço ao diálogo nesse jogo 

de poder. 
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Considerando que pela palavra o poder se constrói, estabelece e fortifica e que o discurso 

democrático torna esse poder da palavra cada vez maior, podemos fazer certas reflexões 

acerca dessas estruturas de poder às quais estamos, portanto, submetidos. 

Convém lembrar que todo sistema de dominação historicamente cria discursos que o 

justifiquem. Assim, o que temos contemporaneamente é o discurso democrático do direito à 

palavra sustentando um sistema de dominação no qual aquele que melhor manipula, articula e 

usa a palavra em benefício de seus interesses tem o poder. A linguagem/língua não é mais a 

expressão do poder e da dominação, ela se constitui como o próprio poder e dominação. 

Isso parece simples, mas socialmente os resultados desse jogo de poder são perigosos já 

que a mesma palavra que se constitui como poder e dominação é instrumento de alienação do 

dominado, que, por se imaginar numa relação democrática, não percebe sua condição. Essa 

alienação é estratégica, uma vez que, como afirmava Paulo Freire, o homem que percebe o 

seu condicionamento é o único capaz de superá-lo. Isso significa que o poder que se 

estabelece via palavra é mais dificilmente subvertido justamente porque não permite ao 

dominado ver-se como tal, já que este dá-se, pela palavra, como persuadido, (con)vencido. 

Obviamente não se trata de defender o autoritarismo da força, mas de entender a 

construção dessa linguagem pela qual nossos mundos se criam, recriam, nossas realidades se 

contam, recontam, fazendo surgir imagens, idéias, verdades, modos de ver e conceber o 

mundo e a realidade. Compreender a palavra-poder é entender mais a construção das relações 

em que estamos envolvidos e os mecanismos que nos tornam submissos ao poder que se 

estabelece nos espaços dessas relações. 

A ideologia na linguagem não é exclusiva de um ou outro tipo de discurso, ela é, ao 

contrário, característica do discurso em si. Em maior ou menor grau, toda ação discursiva tem 

por objetivo a conquista da adesão alheia, seja para a persuasão, para o convencimento, para 

uma concessão ou simplesmente para a aceitação. Isso significa que o nosso dizer tem sempre 
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como objetivo influenciar, o jogo da interlocução é um jogo de sucessivas interferências 

provocadas nos e pelos sujeitos nele envolvidos. 

Entendendo que todo uso que se faz da linguagem é ideológico, quer influenciar e produz 

sentidos igualmente ideológicos, não se pode imaginar que a informação que nos chega via 

imprensa seja a simples reprodução do real. A linguagem não se presta a isso. Assim, mesmo 

que fosse intenção da imprensa veicular um discurso isento, neutro, objetivo, isso seria 

impossível. Além do mais, acreditamos que seria ingenuidade acreditar nessa intenção. 

A sociedade em que vivemos conta com a possibilidade de acesso a um volume enorme 

de informações. É possível saber, com muita rapidez, o que acontece em qualquer parte do 

mundo, desde que seja interessante que saibamos. A imprensa é um grande filtro, a 

intermediária entre o fato e a versão que dele nos é contada, e essa versão chega carregada de 

tendências político-ideológicas que são absorvidas pelo grande público sem que ele se dê 

conta disso. Nesse caso, quando palavra e poder já se tornam uma única coisa e há nos 

poderosos da palavra a intenção de sustentar o seu poder, a ideologia não está mais apenas na 

sedimentação entre pensamento, discurso e mundo; ela está, estrategicamente, na forma como 

a linguagem é manipulada para que as versões contem apenas aquilo que “importa” dos fatos, 

mas não deixem jamais de ser caracterizadas e entendidas como o próprio fato. Assim, além 

do poder da palavra, manipulada e bem articulada que fecunda mais poder, a imprensa tem 

também o poder da informação, do conhecimento da realidade. Isso só é possível porque um 

dizer nunca é somente uma informação, nele estão envolvidos processos de subjetivação, de 

argumentação, de construção do real.  

Quando se pensa em linguagem, a primeira coisa que vem em mente é comunicação, mas, 

freqüentemente, no discurso jornalístico, temos a linguagem a serviço da não-comunicação, 

do não-conhecimento. 
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O que pretendemos neste trabalho é compreender os processos de significação presentes 

nos textos do jornal, procurando desvelar outros sentidos ali presentes e o modo como eles se 

constituem. Sobretudo, o que pretendemos é mostrar que as estratégias de silenciamento 

utilizadas pelo jornal não eram ingênuas ou aleatórias, revelam um sujeito discursivo, sua 

visão de mundo e seus interesses num jogo interlocutivo em que ele detém o poder.  

1.4. Jornalismo e construção social da realidade 

Um dos objetivos deste trabalho é discutir o jornalismo como um lugar que contribui 

diariamente para a construção social da realidade. 

Deixando à margem o fato de que o jornalismo tem a função de mediar o mundo social, a 

própria linguagem não pode funcionar como transmissora direta do significado ou veracidade 

supostamente inerentes aos acontecimentos. Em parte isso acontece porque a rotulagem de 

algo implica a existência de uma avaliação e de um contexto. Para Morley (1976), a 

linguagem nunca pode ser neutra, isenta, imparcial, na qual os fatos puros do mundo 

pudessem ser registrados sem qualquer preconceito. O autor coloca que as avaliações já 

estão implícitas nos conceitos, na linguagem em função da qual se fazem as observações e os 

registros (MORLEY, op. cit.: 246-247).

Para Fiske & Hartley (1978), os meios de comunicação não são observadores desligados

do mundo, mas possuem um modo particular de participar da construção da realidade desse 

mundo social e político. Os autores explicam que o homem nunca conhece a realidade pura, 

apreendida através das estruturas mediadoras da linguagem. E esta mediação não é uma 

distorção, ou mesmo um reflexo do real, é mais o processo ativo através do qual o real é 

feito. (FISKE & HARTLEY, op. cit.) 

Schulz (1976) coloca como sendo impossível ter unanimidade quanto ao que “realmente 

aconteceu”. Não se comparam os fatos reais com os informes a respeito deles nos meios de 
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comunicação (SCHULZ, op. cit.:25). Para Vizeu (2002), a objetividade dá a impressão de que 

o jornal “reproduz” a realidade, a fim de que sua credibilidade não seja comprometida, assim, 

o poder do discurso do jornal está em construir a ilusão da realidade, uma vez que a notícia é 

o resultado de uma cadeia enunciativa. 

No entanto, grande parte do público só tem contato com o acontecimento que é noticiado, 

ou seja, essa realidade “divulgada” passa a ser a realidade “verdadeira” para esse tipo de 

receptor, o testemunho autêntico dos acontecimentos “reais”. (SCHULZ, op. cit.: 29)

De uma maneira geral, podemos resumir as definições de jornalismo e notícia a partir de 

dois grandes grupos: os que defendem a notícia como um espelho da realidade e aqueles que 

concebem a notícia como uma construção social da realidade. Num estudo clássico sobre a 

produção da notícia, Tuchman (1983) tendo como pressuposto a concepção sociológica dos 

atores sociais argumenta que, por um lado, a sociedade ajuda a formar a consciência e, por 

outro, mediante uma apreensão intencional dos fenômenos do mundo social compartilhado – 

mediante seu trabalho efetivo -, os homens e as mulheres constroem e constituem os 

fenômenos sociais coletivamente.  

Segundo a autora, cada uma dessas perspectivas ao atuarem sobre os atores sociais 

determinam uma abordagem diferente da notícia. Já a idéia da notícia como um espelho da 

realidade corresponderia à concepção tradicional das notícias. Este ponto de vista defende a 

“objetividade” como um elemento chave da atividade jornalística. Dentro desta concepção, o 

máximo que se admite é a possibilidade de que as notícias reflitam o ponto de vista do 

jornalista (STAMM, 1976). 

Tuchman defende que a notícia não espelha a realidade. Para a autora, a notícia ajuda a 

constituí-la como um fenômeno social compartilhado, uma vez que no processo de definir um 

acontecimento a notícia define e dá forma a este acontecimento. Ou seja, a notícia está 

permanentemente definindo e redefinindo, constituindo e reconstituindo fenômenos sociais. 
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No Brasil, a concepção de que o jornalismo é um simples espelho da realidade ainda 

encontra um grande espaço nas redações, em faculdades de Jornalismo e em pesquisas que 

vêem no jornalismo um simples reprodutor do real, sendo definida a atividade jornalística 

como uma simples técnica, reduzindo-a a uma operação meramente mecânica de meia dúzia 

de regras. 

Oposto a essa visão mecanicista, um campo de estudos ainda em construção que procura 

entender o jornalismo como uma forma de conhecimento, aponta, em linhas gerais, o 

jornalista como sendo alguém que comunica a outrem o conhecimento da realidade, mas 

também quem o produz e o reproduz. 

(...) o Jornalismo não revela mal nem revela menos a realidade do que a ciência; ele 
simplesmente revela diferente. E ao revelar diferente, pode mesmo revelar aspectos da 
realidade que os outros modos de conhecimento não são capazes de revelar. Além desta 
maneira distinta de produzir conhecimento, o Jornalismo também tem uma maneira 
diferenciada de o reproduzir, vinculada à função de comunicação que lhe é inerente. O 
jornalismo não apenas reproduz o conhecimento que ele próprio produz, reproduz também 
o conhecimento produzido por outras instituições sociais. (MEDITSCH, 1992: 28) 

Entender o jornalismo como um conjunto de técnicas especiais é reducionista e não 

consegue compreender o campo jornalístico como “lugar estratégico” de produção e 

construção do real. A idéia de que o jornalista é um mero reprodutor de fatos e que bastaria 

que ele acionasse de uma forma correta um conjunto de regras para realizar um bom trabalho, 

um bom texto, não corresponde à realidade. 

Em suas rotinas de trabalho, o jornalista é servido pela língua, códigos e regras do campo 

das linguagens, para, no trabalho da enunciação, produzir discursos. Em outras palavras, o 

jornalismo tem uma dimensão simbólica (FAUSTO NETO, 1991). 

Partindo do pressuposto de que o ato de discursar resulta do contato do jornalista com o 

campo do código, é possível se afirmar que o “ato jornalístico” mais do que trabalhar com 

“regras”, “leis” ou “dicas”, estrutura-se a partir de dois momentos estratégicos: operação e 
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construção, cujas regras são pensadas, independentes do sujeito, pois quando ele as aciona, 

elas já estão estruturadas no campo da linguagem. 

Na elaboração do seu texto, o jornalista utiliza procedimentos de seleção e combinação, 

mediante unidades que, articuladas, se transformam em mensagens ou, de maneira mais 

abrangente, em discursos sociais. Do trabalho de operar com vários discursos resultam 

construções, que, no jargão jornalístico, podem ser chamadas de notícias. 

Esse trabalho do sujeito, a partir e através do outro, não é algo mecânico e não pode 

repousar sobre a idéia de que do simples recurso à língua resultaria a transparências das 

mensagens. O grau de nomeação das coisas pelas palavras não se dá apenas pelo recurso da 

justaposição, mas por algo que decorre do investimento do trabalho da enunciação, isto é pelo 

sujeito (BENVENISTE, 1995). Como mostra o autor, o único modo de fazer o discurso 

funcionar é pela intervenção do sujeito, que nele investe sua subjetividade. 

Vizeu (op. cit.) explica que o discurso jornalístico é produzido com base no efeito 

daquilo que lhe ofertam outros códigos, isto é, outras vozes e múltiplas polifonias 

provenientes de outros campos culturais ou que deles são tomadas por empréstimo: vozes 

deontológicas – que dão conta de um certo fazer discursivo; as vozes da divisão social do 

trabalho inerente ao jornalismo; as vozes da pedagogia –cada vez mais o discurso jornalístico 

se insinua como uma espécie de saber explicativo dos processos sociais. 

Esses discursos ocupam um lugar central na construção social da realidade, que resulta 

desse processo de seleção de notícias, cujos critérios de escolha são subjetivos na medida em 

que comportam desde valores culturais do próprio jornalista/produtor da notícia, até os 

princípios sócio-culturais, políticos e econômicos da organização noticiosa. 

O processo de seleção de notícias é um dos elementos estudados pela teoria do agenda 

setting (SHAW, 1979: 128 apud WOLF, 2003), segundo a qual  “as pessoas têm tendência 

para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass media incluem 



43 

ou excluem de seu próprio conteúdo”, como também a importância atribuída aos conteúdos 

depende da ênfase que a mídia dá aos temas. Independente, pois, de veículos visuais ou 

impressos ou da intensidade do grau de interferência, a agenda temática selecionada por estes 

veículos está presente na opinião do público. Assim, considerando a influência dos veículos 

massivos no cotidiano da sociedade, infere-se que esses conteúdos estão presentes nas 

conversas em família, no trabalho ou entre amigos. 

Entretanto, não se deve entender a “construção social da realidade” como uma prática 

única e exclusiva dos meios de comunicação de massa. Essa construção situa-se, 

evidentemente, na esfera de realidade da vida cotidiana, espaço onde ocorrem os processos de 

institucionalização das práticas e dos papéis sociais. A realidade, dessa forma, constitui-se 

como processo socialmente determinado e intersubjetivamente construído (BERGER & 

LUCKMANN, 1998). 

Considerando, ainda, que existem inúmeros fenômenos ocorrendo simultaneamente na 

sociedade, ficando os indivíduos incapazes de abarcar a totalidade desses fenômenos, vê-se, 

então, a necessidade de se operar com estruturas lógicas que ordenem, por intermédio da 

linguagem, esses eventos, tornando-os objetos dotados de significação (BERGER & 

LUCKMANN, op. cit.:39). Se no real não podemos ter acesso a essa multiplicidade de fatos, 

o jornal, tendo em vista o espaço delimitado temporal e espacialmente, muito menos. Assim, 

ao jornalista cabe a decisão de selecionar aqueles fatos que tenham noticiabilidade4 e que vão 

tornar-se acontecimento. 

Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que o noticiário acaba por simplificar o 

mundo, ou seja, os critérios de seleção de notícia adotados, dentro do processo de construção 

da realidade, reduzem a complexidade e simplificam a imagem do mundo.

                                                
4 O que faz com que uma mensagem ou um acontecimento se torne notícia é a noticiabilidade, definida como o 
conjunto de elementos através dos quais o órgão informativo controla e gere a quantidade e o tipo de 
acontecimentos, dentre os quais há que selecionar as notícias (WOLF, 1999: 195). 
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Tomando como exemplo a cobertura da Segunda Guerra Mundial pelos jornais 

natalenses, em particular, “A República”, veículo cujas matérias servirão como material de 

análise para a nossa pesquisa, identificamos, a priori, três nuances discursivas, sendo cada 

uma delas caracterizada e “personalizada” na tomada de posição do Governo brasileiro em 

relação ao conflito mundial.  

Na eclosão do conflito na Europa, em setembro de 1939, observa-se um discurso pró-

germânico, uma vez que o então presidente Getúlio Vargas acabara de instaurar no Brasil a 

ditadura do Estado Novo, nos moldes do nazi-fascismo; em 1940 até dezembro de 1941 – 

quando se deu o ataque japonês à base militar norte-americana de Pearl Harbor – vê-se um 

discurso da “neutralidade”, caracterizado pela aproximação simultânea do Governo brasileiro 

com Estados Unidos e Alemanha; e, o discurso pró-americano ou anti-eixista, quando o Brasil 

rompe em definitivo com os países formadores da chamada Tríplice Aliança/Eixo – 

Alemanha, Itália e Japão – durante a Conferência dos Chanceleres Americanos no Rio de 

Janeiro, em 1942, passando a integrar o bloco dos Aliados, liderado pelos Estados Unidos.  

No entanto, em todos os momentos, as vozes oposicionistas ou as vozes alternativas

(TRAQUINA, 2003: 147) eram colocadas como “inimigas da nação”. Vê-se, dessa forma, que 

estratégias diversas são postas em prática com a clara intenção de promover a exclusão do 

sujeito que se permite uma leitura crítica das relações de poder.  

São o que Foucault (1996) coloca como “regimes de verdade”, espécies de códigos 

culturais que governam o discurso da sociedade em determinado momento histórico e que 

conformam e definem o que deve ser dito e o que deve ser calado, bem como qual o discurso 

deve ser tomado como verdadeiro. 

Para Traquina (2003), a cobertura jornalística nunca é pró-ativa, mas, reativa, 

principalmente quando os acontecimentos ganham noticiabilidade em virtude do 

envolvimento de personagens notórios ou fontes autorizadas (TRAQUINA, 2003: 136).   
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Analisando o discurso do Estado assumido pelo jornal “A República” durante a Segunda 

Guerra, observamos que, apagando sentidos pelo silenciamento de aspectos cruciais dos 

acontecimentos relativos ao conflito, o Governo acabou por produzir representações que lhe 

eram convenientes. O não-dito, por exemplo, sob a vertente do implícito (diz “x” querendo 

dizer “y”) e do anti-implícito (diz “x” querendo silenciar “y”), determinou certas significações 

ocultadas nesse discurso “oficial” (ORLANDI, 1995: 68). 

Tomando como referência a literatura dita não-oficial, produzida por personagens da 

sociedade natalense que vivenciaram o período da Segunda Guerra na capital potiguar, 

podemos ter indícios de que havia, sim, em Natal, uma agenda pública que foi silenciada pelo 

Estado. Um dos temas dessa agenda que podemos citar como exemplo foi a falsa idéia 

transmitida pelo Governo, através da imprensa oficial, de que os militares norte-americanos 

que serviam nas bases militares aliadas instaladas na cidade foram incondicionalmente bem 

recebidos pela população local.  

Houve muitos desentendimentos entre os soldados e, principalmente, os jovens 

natalenses nos bares, bordéis e ruas da capital, muitas vezes ocasionados por ciúmes das 

moças da cidade que viam os estrangeiros como verdadeiros príncipes encantados. Outros se 

sentiam incomodados pelo fato de que a presença norte-americana na cidade trouxera carestia, 

inflacionando os preços no comércio, uma vez que o dólar passou a figurar como moeda de 

troca, o que foi agravado pela crise econômica que o país enfrentou naquele período.  

A barreira da língua foi outro causador de desentendimentos. Os natalenses, “invadidos” 

pela cultura dominante norte-americana, viram-se “obrigados” a aprender a língua dos 

estrangeiros. Apenas em 1943, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil preocupou-se em 

oferecer aos seus soldados aulas de história e geografia do Brasil, além de intensificar aulas 

de Português – obrigatórias para os oficiais, como forma de amenizar os conflitos com a 

população local (SMITH JUNIOR, 1983: 149-163). Segundo relatos, esses temas eram 
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freqüentes nas rodas de conversa da população, mas não se tornaram de conhecimento 

público, sendo silenciados pela imprensa. 

Outros acontecimentos, como o início da presença norte-americana na cidade e a reforma 

da base militar para abrigar os estrangeiros foram motivo de sigilo, bem como, nenhuma 

notícia foi publicada, como veremos mais adiante neste trabalho, sobre o encontro dos 

presidentes do Brasil e Estados Unidos em Natal, em 1943, e sobre a visita da primeira dama 

norte-americana, Eleonora Roosevelt, em março do ano seguinte, às tropas sediadas na capital 

potiguar (SMITH JUNIOR, op. cit.: 154).  

Como se observa, assuntos que as autoridades civis e militares julgavam como sendo de 

segurança nacional e internacional, tinham divulgação terminantemente proibida e, quando 

publicadas, mereciam um controle ainda maior por parte dos órgãos competentes. 

O silêncio não é o vazio, o sem-sentido; ao contrário, ele é o indício de uma totalidade 

significativa (ORLANDI, op. cit.: 105). Percebe-se, assim, que as vozes e silêncios 

significantes instauram os sentidos, tornando-se elementos fundamentais no processo de 

significação. E são esses sentidos, que subjazem ao texto jornalístico, e nele estão 

imaterializados, que pretendemos desvelar com a nossa pesquisa. 

Sobre o papel da imprensa – e no caso específico deste trabalho, do jornal “A República” 

- no contexto da Segunda Guerra, abordaremos no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: O MUNDO DIVIDIDO 

 

As tensões que desencadearam a Primeira Guerra Mundial persistiram e intensificaram-

se. A Alemanha sofreu não só com os rígidos termos impostos pelo armistício, como também 

com a combinação de novos fatores, tais como a crise econômica mundial, o surgimento de 

ideologias políticas radicais e as medidas expansionistas adotadas por vários regimes 

contemporâneos. Esses determinantes inflamaram conflitos internacionais na Europa e na 

Ásia durante a década de 1930, desencadeando a Segunda Guerra Mundial, após a invasão 

alemã da Polônia, em setembro de 1939. 

Dois blocos de estados aliados lutaram em dois cenários principais durante os seis anos de 

guerra. A Alemanha, que havia formado a aliança do Eixo com a Itália durante meados da 

década de 1930, uniu-se ao Japão em setembro de 1940, o que ficou conhecido como a 

Tríplice Aliança. Liderando as potências aliadas estavam a Inglaterra e a França; a elas se 

juntaram a União Soviética e os Estados Unidos. 

A luta no Pacífico começou em dezembro de 1941 com o ataque japonês à base norte-

americana de Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, o que leva os Estados 

Unidos a declararem guerra ao Eixo e alastra o conflito a quase todo o mundo. As hostilidades 

continuaram até a rendição do Japão, em agosto de 1945, com o lançamento das bombas 

atômicas que devastaram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. 

Aviões, tanques, artilharia pesada, navios e submarinos: a Segunda Guerra Mundial foi, 

na verdade, uma guerra de máquinas. Antes da explosão do conflito, os Estados Unidos se 

esforçaram por desenvolver a indústria de guerra, reunindo uma produção bélica 50% mais 

poderosa do que as da Alemanha e Japão juntos. Nos anos de 1943 e 1944, os Estados Unidos 

fabricavam um navio por dia e um avião a cada cinco minutos. 
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Durante os seis anos de guerra, estima-se a perda de 50 milhões de vidas, entre militares e 

civis. Destes, mais de cinco milhões de judeus foram exterminados em campos de 

concentração nazistas, como parte da política anti-semita de Hitler. Os Estados Unidos e a 

União Soviética emergiram da guerra como as principais potências mundiais. 

2.1. Brasil declara guerra 

Entre setembro de 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, e agosto de 1942, 

quando o Brasil declarou guerra aos países do Eixo e se uniu definitivamente às forças 

aliadas, muita coisa aconteceu no país. Nessa época, as relações do Brasil com os Estados 

Unidos foram pautadas pela negociação do alinhamento brasileiro. Tratou-se do fornecimento 

de materiais estratégicos aos Estados Unidos e da permissão para o estacionamento de tropas 

norte-americanas nas bases do Nordeste; em contrapartida, o governo brasileiro reivindicava 

financiamento para a criação da Companhia Siderúrgica Nacional e o reequipamento e 

modernização das Forças Armadas. 

Com o início da guerra na Europa, as relações internacionais do Brasil caracterizavam-se 

por uma política de aproximação simultânea com Estados Unidos e Alemanha. Isso porque o 

regime de governo brasileiro vigente era o pró-fascista do Estado Novo, liderado por Vargas, 

que havia sido instalado no final de 1937 e tinha fortes inclinações para a Alemanha e a Itália 

– duas potências do Eixo. Entretanto, diante da evolução do conflito europeu, o Brasil tornou-

se cada dia mais comprometido com os preparativos norte-americanos para a entrada na 

guerra ao lado dos Aliados. Falcão (1999) destaca: 

“Não obstante a posição germanófila do governo brasileiro, grande parte opinião pública 
era francamente favorável à causa dos Aliados – França e Inglaterra -, embora concordasse 
com a posição neutra do Brasil. (...) Aqueles que se opunham à ditadura, tendo os 
comunistas à frente, coincidentemente, eram favoráveis à neutralidade, porque já haviam se 
colocado ao lado dos que antes lutavam pela paz em todo mundo”. (FALCÃO, op. cit.: 26-
27).
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Através das conferências interamericanas, o governo norte-americano vinha procurando 

garantir para si o apoio dos países latino-americanos. Os ideais do pan-americanismo foram 

insistentemente repetidos nas diversas conferências realizadas ao longo dos anos 30: a 

Conferência de Buenos Aires, em 1936; a Conferência de Lima, em 1938; a do Panamá, em 

1939, quando se decidiu que as Américas manteriam sua neutralidade frente ao conflito 

europeu; e, um ano depois, a Conferência de Havana. Graças a essa estratégia, o final da 

Segunda Guerra testemunharia a consolidação do sistema de poder norte-americano. 

Um fator importante que contribuiu para tornar mais complexas as negociações entre 

Estados Unidos e Brasil foi a intenção do governo norte-americano de enviar tropas ao 

Nordeste brasileiro, argumentando que a região se constituía em alvo potencial para um 

avanço alemão em direção à América. Enquanto a concepção de defesa nacional dos Estados 

Unidos implicava a idéia de que cabia às forças norte-americanas arcar com a defesa do 

continente, e de que a solidariedade continental deveria se traduzir na permissão para o 

estacionamento de tropas nas bases militares do Nordeste do Brasil, os brasileiros insistiam 

em se encarregar eles próprios da defesa de seu território. Mas, para isso, precisavam de 

material bélico moderno. 

Até que esse assunto fosse resolvido, o governo Vargas concedeu, de toda forma, 

facilidades aos Estados Unidos. Em outubro de 1940, foi criada a Comissão Mista Brasil-

Estados Unidos, que trabalhou no aprimoramento de medidas comuns de defesa. A seguir, em 

janeiro de 1941, um acordo assinado entre os dois países previu a instalação no Rio de Janeiro 

de duas missões militares norte-americanas – Exército e Aviação. Em abril do mesmo ano, 

novo acordo concedeu facilidades para a Marinha americana em operações na costa brasileira. 

Foi então que, em julho de 1941, o Brasil autorizou a utilização de suas bases navais e aéreas 

no Nordeste pelos norte-americanos. 
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Esse processo de negociação do alinhamento chegou ao fim com a entrada dos Estados 

Unidos na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor. A partir de então, tornou-se inevitável 

o rompimento de relações diplomáticas do Brasil com os países do Eixo. O rompimento foi 

declarado na III Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas 

Americanas, realizada no Rio de Janeiro, de 15 a 28 de janeiro de 1942. O preço dessa 

decisão foi o afundamento de navios mercantes na costa brasileira. Dessa forma, com a 

população enfrentando as restrições impostas pelo cotidiano da guerra, iniciou-se forte 

mobilização civil e militar contra o Eixo.  

Em março de 1942, foi assinado um acordo que possibilitava o envio de armas e 

munições ao Brasil. Em contrapartida, Vargas atendeu à reivindicação dos Estados Unidos de 

aumentar seus efetivos no Nordeste e construir novas instalações militares na região. Com a 

assinatura de um novo acordo político-militar em maio de 1942, foram criadas comissões 

militares, nos dois países, encarregadas de desenhar os planos de defesa conjunta para o 

Nordeste e elevar a capacitação das Forças Armadas brasileiras. 

Finalmente, em agosto de 1942, o Brasil declara guerra à Alemanha e à Itália. Começaria, 

assim, a história nacional no conflito. 

2.2. Parnamirim5 Field coloca Natal na rota do conflito 

Com o fim da Primeira Guerra, Natal foi incluída nas rotas de aviação entre a Europa e as 

Américas. Em 1925, a Latécoère, companhia aérea comercial francesa, enviou ao Brasil uma 

missão coordenada pelo piloto Paul Vachet, no intuito de analisar áreas que pudessem servir 

de instalação para aeroportos e estabelecessem novas rotas, compreendendo os trechos entre 

Paris – Buenos Aires, passando por Dakar e Rio de Janeiro (PEIXOTO, 2003: 36). Vachet 

                                                
5 Parnamirim, nome de origem tupi, Paranã-mirim, significa pequeno rio veloz. A palavra apareceu escrita, pela 
primeira vez quando Frederico de Nassau enviou um cartógrafo para mapear o nordeste brasileiro, em 1643, por 
ocasião da invasão holandesa à região. 
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não teve dúvidas de que Natal seria o lugar ideal para instalação do campo de aviação, 

bastaria encontrar um local apropriado para tal empreendimento.  

Foi então que o piloto conheceu um vasto terreno, distante 20 quilômetros de Natal, terra 

de propriedade do português Manoel Machado. Vislumbrando a valorização do lugar, o 

comerciante fez a doação de cerca de mil metros quadrados do terreno à Latécoère, e, como 

parte do negócio, exigiu que sua empresa, a M. Machado & Companhia, fosse contratada para 

fazer o serviço de limpeza do terreno.  

Deflagrado novo conflito na Europa, em 1939, os Estados Unidos enviaram uma missão 

ao Brasil para melhorar a relação entre os dois países. O resultado dessa viagem foi a 

constatação de que a área de Natal era crucial para defesa do Canal do Panamá e da própria 

América do Norte. No final de 1940, já havia a proposta de uma base aeronaval para Natal e, 

apesar dos americanos só entrarem na guerra em dezembro do ano seguinte, a Panair do Brasil 

- subsidiária da Pan American World Airways System, iniciou, em meados de 1941, a 

construção de Parnamirim Field, como parte do plano de melhoramento de aeroportos nas 

regiões Norte e Nordeste do país. Foi dentro desse plano que as bases militares de Natal 

passaram por melhorias e foram reequipadas para receber um contingente de cerca de dez mil 

soldados norte-americanos, o que transformou a vida na cidade. Construído na surdina e em 

tempo recorde (CASCUDO, 1980), o Campo de Parnamirim  começava, assim, sua saga, uma 

vez que se tornaria a principal base militar dos Estados Unidos fora de seu território. 

Em 1942, por ocasião da Conferência dos Chanceleres no Rio de Janeiro, quando 

finalmente o Brasil cortou relações diplomáticas com os países do Eixo, o presidente Vargas 

rompeu com seu estado anterior de neutralidade. Isso permitiu que os EUA mudassem seu 

Quartel-General do Atlântico Sul da Guiana Inglesa para Natal, assim como fez aumentar a 

presença militar norte-americana em solo brasileiro. Nesse ínterim, as forças do Eixo 
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retaliaram, como já haviam ameaçado, afundando navios brasileiros. Em 22 de agosto daquele 

mesmo ano, o Brasil declararia guerra à Alemanha e à Itália. 

Durante a Segunda Guerra, Natal era uma provinciana capital do Nordeste brasileiro com 

pouco mais de 50 mil habitantes, segundo dados do censo demográfico de 19406. A cidade 

possuía um lençol freático privilegiado, o que significava água potável de excelente qualidade 

e em abundância, suficiente para atender uma população de 500 mil habitantes. Além disso, 

Natal contava com um moderno sistema de saneamento.

Limitada a Oeste pelo rio Potengi e a Leste pelo Oceano Atlântico, a cidade fica 

localizada numa posição geográfica estratégica - o ponto do continente mais próximo da 

África, característica que fez com que a cidade passasse a ser considerada o “Trampolim da 

Vitória” para os norte-americanos. Pinto (2000) explica: 

“(...) a expansão das ações bélicas na frente mediterrânea indicaram aos Estados Unidos a 
premente necessidade de estabelecer uma linha de comunicações com a África (...) Tal 
empreendimento exigiria o bloqueio aeronaval do estreito Natal-Dakar, representando o 
fechamento do Atlântico Sul às rotas alemãs. (...) Toda força estranguladora teria como 
ponto nevrálgico nossa pequenina cidade. Daí por diante, deflagra-se a construção daquela 
que viria a ser a maior base dos Estados Unidos fora de seu território. Não sabemos até hoje 
como Natal pôde suportar um esforço tão desproporcional (...)”. (PINTO, op. cit.: 12-13)
 

Melo (1999) também enfatiza o porquê do epíteto de “trampolim”: 

“Natal ficava no caminho das lutas. Na estrada mais curta e mais usável de dois mundos 
que se queriam destruir, ou, pelo menos, que procuravam destruir-se. Separados pelas águas 
imensas do Atlântico, um dos pontos mais próximo de um e de outro lados, de uma e outra 
das margens oceânicas, era Natal”. (MELO, op. cit.: 40)

Criada por decreto em 1942, a Base Aérea de Natal foi dividida para dar espaço à 

construção de Parnamirim Field. O lado oeste, com instalações precárias, ficou com os 

brasileiros, enquanto a chamada Base Leste, sob a responsabilidade dos Estados Unidos, era 

erguida para abrigar o contingente norte-americano, estimado em 10 mil homens. Peixoto 

(2003) informa que foram construídas novas pistas de pouso e de rolagem, estacionamentos, 

                                                
6 A REPÚBLICA, 13 de janeiro de 1942, p. 8. Na coluna “Sociais”, surge uma pergunta: quantos habitantes tem 
Natal? O colunista, logo em seguida, coloca que o censo demográfico iniciado em 1940 aponta uma população 
de 54 mil habitantes, ou seja, a cidade ocupava o 17° lugar como uma das menos populosas do Brasil. 
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hangares, depósitos de combustível, armazéns para mantimentos e um pipe line com cerca de 

20 km de extensão, ligando o porto de Natal a Parnamirim, o que garantia fornecimento de 

gasolina para os aviões. É ainda Peixoto (op. cit.) quem declara: 

“Parnamirim Field tinha seiscentas edificações, (...) que permitiam alojar 1.800 oficiais e 
2.700 praças. (...) Para transportar até a base as cargas que chegavam em navios 
desembarcadas no porto de Natal, os norte-americanos construíram uma nova estrada para 
Parnamirim. (...) Considerada pelos natalenses uma obra-prima da tecnologia norte-
americana, a ‘pista’, como ficou conhecida, serviu durante várias décadas ao tráfego entre 
Natal e Parnamirim. Pedaços do velho asfalto ainda podem ser vistos, ao lado da duplicação 
da BR 101”. (PEIXOTO, op. cit.: 65) 

No seu auge, o Campo de Parnamirim se transformou no aeroporto mais movimentado do 

mundo, por onde passavam cerca de 600 aviões por dia. A base também receberia a visita de 

celebridades durante o conflito, como Humphrey Bogart, Paullete Goddard e os presidentes 

Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt, no memorável encontro de 1943. 

Natal crescia a olhos vistos, como podemos perceber no artigo publicado na coluna 

“Sociais” do jornal “A República”, em janeiro de 1942, intitulado “Quantos habitantes tem 

Natal?”. 

(...) “O nosso território deve ter ganho muita gente. O movimento está visível a olho nu. 
Não é necessário esmiuçar por inquéritos nem métodos científicos. Uma prova desse 
andamento demográfico é a inferioridade crescente das coisas de que se serve a população e 
que ficaram estacionadas. O exemplo mais a vontade é o de serviço de transportes urbanos 
e depois, se não parecesse instável, o de hospedagem. Outros surgem à primeira 
observação: o do abastecimento, com os preços aumentando dia a dia, juros que só são 
percebidos pelos que ganham pouco, a capacidade em plenitude dos mercados públicos, 
feitos para um futuro longínquo, o aumento das construções residenciais, o 
desenvolvimento progressivo dos bairros, a fração adventícia que se avoluma. Natal, 
considerada ainda menina pelos poetas e pequena pelos filósofos, dá ares de adulta e grande 
em certas horas”. (A REPÚBLICA, 13 de janeiro de 1942).

2.2.1. Influência norte-americana na província 

O cotidiano norte-americano é trazido para Natal com uma forte imagem de povo 

dominante, cultura rica7. Com a chegada dos estrangeiros, a população natalense aumentou 

em 20%, o que mudou drasticamente os hábitos locais. 

                                                
7 COSTA, Josimey. Imagem Sobreposta. (Dissertação de mestrado em Ciências Sociais, UFRN, 1998). 
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Até à “invasão” da cidade pelos militares norte-americanos, os natalenses vestiam-se com 

formalidade, usavam roupas escuras e sequer tinham o hábito de ir à praia com freqüência, 

muito menos usando shorts e camiseta. Os yankees trouxeram na bagagem o jazz, a coca-cola, 

o chiclete, as camisetas coloridas, o ray-ban, o jeans, o Lucky-strike, a calça slack – que os 

natalenses chamavam “de sileque”, o mau-hábito de tomar cerveja na boca da garrafa e 

colocar os pés nas mesas dos bares8.  

Natal passou a ter vida noturna, com a inauguração dos bailes nos clubes de lazer para os 

soldados, os United States Organizations - USO’s. Os norte-americanos, por sua vez, 

pagavam até 50 dólares por uma noitada no Wander Bar, na Ribeira; na Pensão Estela ou na 

casa de dona Maria de Barros, que ficou “mundialmente” conhecida como “Maria Boa”9. Os 

estrangeiros também não resistiram às “botas de Natal” - sucesso de vendas que chegou a ser 

exportado -, que tinham o cano mais curto do que o das tradicionais botas de combate10. 

Nesse período, houve uma miscigenação étnica, pelo fato de muitas natalenses terem se 

casado com americanos. Os rapazes natalenses não gostavam da concorrência dos “galegos”, 

considerados pelas moças verdadeiros príncipes encantados11. Aguiar (1991) cita que muitos 

não perdoavam essas moças que eram vistas com os soldados, logo dando a elas os apelidos 

de garota coca-cola, americanalhada, xelelé dos galegos. 

Todos, principalmente os jovens, queriam falar inglês12, o que foi motivo de tema da 

coluna “Sociais”, do jornal “A República”, publicada no dia 6 de março de 1942. 

Aproveitando o filão, um anúncio de dicionários de inglês passou a ser freqüente no jornal: 

Aprenda Inglês – o idioma universal - Prepare-se para o dia de amanhã13. 

                                                
8 LIMA, 1999: 81. 
9 Edição especial de 60 anos do “Diário de Natal”. 
10 SMITH JUNIOR., 1992: 105. 
11 FURTADO, Alvamar. Depoimento no vídeo-documentário Imagem sobre Imagem: a Segunda Guerra em 
Natal. Dir. Josimey Costa. TV Universitária/RN. Natal, 1998. Arquivo Pessoal. 
12 SIQUEIRA, Cleantho. Depoimento no vídeo-documentário Imagem sobre Imagem: a Segunda Guerra em 
Natal. 
13 A REPÚBLICA, 10 de agosto de 1942. 
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A barreira do idioma era um obstáculo a ser vencido nas relações entre brasileiros e norte-

americanos. Para minimizar o problema, a delegacia do Itamaraty em Natal, que ficava 

instalada na sede do governo estadual, criou o Information Service, pequeno dicionário – 

inglês/português e português/inglês -, para que, tanto brasileiros quanto norte-americanos 

pudessem estabelecer uma comunicação mínima, suficiente para enfrentar as situações do dia-

a-dia. Entre os natalenses, o dicionário ficou conhecido como safa-onça. Na realidade, essa 

“cartilha” tinha o objetivo de despertar a simpatia para a gente e as coisas dos EUA14. Smith 

Jr. (1992) explica que, só em agosto de 1943, começaram a ser oferecidos cursos de português 

para os soldados, juntamente com aulas de História e Geografia do Brasil.

Com o fim da guerra, o povoado nos arredores da Base Aérea, surgido em 1927, na época 

da expansão da aviação comercial, já havia crescido bastante. Era a Vila de Parnamirim, cujos 

primeiros residentes foram operários, vendedores e prestadores de serviços atraídos para a 

área do campo de aviação (PEIXOTO, 2003:98). A maioria deles era formada por migrantes 

de cidades do interior do Estado, fugidos da seca. 

Nessa época, os serviços de infra-estrutura de Natal tornaram-se precários, com o 

crescimento repentino da população da cidade, tendo em vista a chegada de militares 

brasileiros e estrangeiros, para servir nas bases aérea e naval.  

Muitos dos migrantes conseguiram emprego no Campo de Parnamirim. Dessa forma, 

ficava menos dispendioso se fixar nos arredores do Campo, do que ter que voltar para Natal 

todos os dias, de carona nos caminhões de serviço da Base Aérea. Em Parnamirim, era só 

chegar, marcar um pedaço de chão e erguer a palhoça, revela Peixoto (op. cit.). 

“A formação de Parnamirim, historicamente diferenciada da maioria das cidades brasileiras 
que nasceram para atender necessidades de ciclos econômicos, está marcada por conflitos e 
lutas. A maior dessas lutas, a II Guerra Mundial, foi travada do outro lado do Atlântico, 
mas impulsionou a migração e a fixação dos pioneiros da cidade e, enquanto durou, 
escondeu o primeiro dos conflitos locais”. (PEIXOTO, op. cit.: 131). 

                                                
14 PINTO, 2000: 33. 
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Foi só em 1958, que Parnamirim viria a se desmembrar de Natal.  

Essa situação descrita aqui foi registrada na imprensa brasileira, que teve um papel 

relevante durante o conflito. É o que abordaremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

O SILENCIAMENTO NO TEXTO JORNALÍSTICO: IMPRENSA, 

IDEOLOGIA E PODER 

Desde a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP, por decreto do 

presidente Getúlio Vargas, em 27 de dezembro de 1939, o Estado assumiu como sua tarefa o 

controle sistemático de todos os meios de comunicação social disponíveis. Esse controle e a 

maciça publicidade da ação do governo eram justificados pelo fato de se considerar a 

propaganda como fator de segurança da nação e de defesa das instituições nacionais, ou seja, 

propaganda e censura eram vistas como armas de que o Estado Novo dispunha para ajudar a 

manter a unidade ideológica da nação. 

3.1. O papel da imprensa 

Pode-se dividir a ação estatal em relação à informação sobre o tema da Segunda Guerra 

Mundial em dois momentos distintos: antes da Reunião de Chanceleres do Rio de Janeiro, em 

1942, ou seja, enquanto o Brasil mantinha sua neutralidade diante do conflito europeu, e a 

partir do rompimento de relações e da declaração de guerra com as potências do Eixo – 

Alemanha, Itália e Japão. 

Convocada por Washington em seguida ao ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro 

de 1941, a III Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas 

Americanas realizou-se no palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro, de 15 a 28 de janeiro de 

1942. O objetivo principal da reunião era aprovar unanimemente uma resolução de 

rompimento imediato de relações diplomáticas e comerciais dos países americanos com o 

Eixo. Durante a conferência, foi aprovada uma série de resoluções que consolidavam a 

colaboração dos países do continente com os esforços de guerra dos Estados Unidos; no 
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entanto, não houve qualquer compromisso na área militar, o que gerou insatisfação em setores 

das Forças Armadas Brasileiras, interessados em participar militarmente no conflito mundial 

ao lado dos Aliados.  

Como parte de sua estratégia de negociação do alinhamento brasileiro aos Estados 

Unidos, Vargas deixou para o último momento o anúncio do rompimento brasileiro com os 

países do Eixo. Finalmente, tendo obtido do governo Roosevelt o compromisso de reequipar 

suas Forças Armadas, o Brasil anunciou sua decisão de romper relações diplomáticas com a 

Alemanha, a Itália e o Japão, no encerramento da Conferência, com o discurso emocionado do 

ministro das Relações Exteriores do país, Oswaldo Aranha: Vamo-nos separar, mas nossa 

separação será como a dos arautos, como a dos apóstolos, para, dispersados por esta 

América, fazê-la mais unida, mais nobre e mais inatingível15. 

Inicialmente, o governo determinava que a imprensa e o rádio permanecessem neutros ao 

divulgar notícias sobre a guerra. A censura era exercida com rigor, sendo proibida a 

publicação de notícias, correspondências e artigos nos quais se pregasse ou insinuasse a 

necessidade de uma tomada de posição do Estado brasileiro diante do conflito. Tendo um 

novo posicionamento no plano internacional, o Brasil passa a permitir, cada vez mais, a 

influência dos Estados Unidos sobre os meios de comunicação do país. Desta feita, é 

deflagrada uma propaganda sistemática contra a ideologia e os países do Eixo. A imprensa, o 

cinema, o rádio e outros veículos de comunicação brasileiros passaram a ser “abastecidos” 

com propaganda norte-americana.  

Mas o Brasil também produzia sua própria propaganda de guerra. O DIP se dedicava a 

isso organizando cerimônias e concentrações populares cujo objetivo era a mobilização moral 

e material para o esforço de guerra. Uma dessas manifestações aconteceu em Natal, 

                                                
15 A REPÚBLICA, 29 de janeiro de 1942, p. 1. O jornal publica, na íntegra, o discurso, divulgado pela Agência 
Nacional, do ministro Oswaldo Aranha, representante do Brasil na Conferência dos Chanceleres.  
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organizada pelo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda - DEIP, através do jornal 

“A República”, órgão oficial do Estado. Falcão (1999) diz: 

“Em Natal, constituiu uma verdadeira apoteose a manifestação de solidariedade do 
presidente da República, promovida por todas as classes sociais, em face de sua atitude de 
apoio à nação americana” (Falcão, op. cit.: 82).

Toda a propaganda era feita no sentido de enaltecer as Forças Armadas do país. 

Cinejornais ou documentários de curta metragem - de exibição obrigatória nos cinemas, 

mostravam, entre outras coisas, a atuação dos pracinhas no front e o estado de espírito da 

população brasileira. Eram produzidos cartazes e o DIP editou, também, a coleção “O Brasil 

na Guerra”, reunindo dados sobre a participação brasileira no conflito. 

Outro instrumento de divulgação do DIP era o programa radiofônico “Hora do Brasil”, 

que se destinava a cumprir três finalidades: informativa, cultural e cívica, além de informar 

detalhadamente sobre os atos do presidente da República e as realizações do Estado. Nessa 

época, o programa, que no Rio Grande do Norte era retransmitido pela Rádio Educadora de 

Natal – a REN, ficou conhecido popularmente como “o fala sozinho”. Por causa desse epíteto, 

o diretor do DEIP e do jornal “A República”, Edílson Cid Varela, publicou um artigo em que 

falava da injustificável mania de alguns brasileiros de desligar o rádio n’A Hora do Brasil. 

Para o articulista, ouvir o programa é um dever dos brasileiros, prova de amor pelo país16. 

No início dos anos 40, foi desencadeada uma campanha de penetração cultural norte-

americana no Brasil, época em que gradativamente o american way of life foi ganhando 

espaço na sociedade brasileira. Esse plano fazia parte da estratégia dos Estados Unidos de 

promover a cooperação interamericana, enfrentar o desafio do Eixo e consolidar-se como 

grande potência. Lançada durante as conferências pan-americanas, a campanha sucedeu-se 

com a criação, em agosto de 1940, de uma grande agência de coordenação dos negócios 

interamericanos, chefiada por Nelson Rockefeller: a Office of the Coordinator of Inter-

                                                
16 A REPÚBLICA, 15 de fevereiro de 1942, p. 4. 
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American Affairs – OCIAA –, vinculada ao Conselho de Defesa Nacional dos Estados 

Unidos. 

Para alcançar seus objetivos, o OCIAA contava com as divisões de comunicações, 

relações culturais, saúde e financeira. No Brasil, contou com ativa colaboração do DIP. Na 

área de comunicação e informação, a agência norte-americana procurava veicular, na 

imprensa brasileira, notícias favoráveis aos Estados Unidos e, nos Estados Unidos, divulgar o 

Brasil. Procurava também difundir as técnicas mais modernas do jornalismo norte-americano, 

o que rendeu frutos vistos até hoje. 

No rádio, um dos mais importantes instrumentos de propaganda da guerra, o OCIAA 

apresentava programas transmitidos diretamente dos Estados Unidos ou por estações locais. 

Já na área cinematográfica, tanto os filmes de ficção quanto os documentários 

desempenhavam o papel de difusores culturais e ideológicos. Isso pode ser exemplificado pela 

seção “Arte e Diversão”, do jornal “A República”, em 1943, que trazia informações sobre os 

filmes em cartaz. O Cine Royal anuncia “uma comédia gozadíssima a que ninguém resistirá”

– “3 marinheiros na chuva”, “uma ‘farça’ (sic) anti-nazista”17. Já o cinema “Rex” anunciava o 

filme “Confissões de um espião nazista”. A propaganda do filme demonstrava todo o ódio 

pelos integrantes da “quinta coluna”18, com dizeres do tipo o filme que Hitler adoraria 

destruir, que sabe você dos perigos que rondam o seu lar?, o filme que prepara o cidadão 

para defender o país contra os quinta coluna19. 

Smith Jr. (1992) coloca que o efeito de toda essa propaganda era limitado, uma vez que os 

brasileiros eram patrióticos de qualquer maneira. Também pelo fato de que apenas uma 

pequena parcela da população possuía rádio ou tinha acesso aos jornais. De qualquer forma 

                                                
17 A REPÚBLICA, 8 de janeiro de 1943, p. 4. 
18 Termo que surgiu na guerra civil espanhola, usado para designar os que apoiavam as quatro colunas que 
marchavam contra o governo da Frente Popular Republicana do presidente Azaña. Durante a Segunda Guerra, 
foi utilizado para referir-se aos que faziam espionagem e propaganda em favor do Eixo. Na Europa também 
eram chamados de colaboracionistas. 
19 A REPÚBLICA, 29 de janeiro de 1943, p. 4. 
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isso provavelmente ajudou, indiretamente, a consolidar a opinião brasileira e também ajudou 

a fortalecer as relações brasileiro-americanas20. 

Na área da saúde, a ação do OCIAA voltou-se basicamente para o controle da malária, o 

treinamento de enfermeiras e a educação médica. Em todo país, eram realizados cursos 

preparatórios para enfermeiras. Em Natal, “A República” transformou-se em posto de 

inscrição para as interessadas no treinamento, que seria ministrado no Hospital Militar21. 

Esses programas não tinham apenas o objetivo político de obter a aprovação da população 

à atuação da agência no Brasil, mas também de preparar o terreno para a instalação de tropas 

norte-americanas em território brasileiro, principalmente no Nordeste, e para a extração de 

materiais estratégicos a serem fornecidos aos Estados Unidos, questões presentes na agenda 

da negociação do alinhamento brasileiro. 

Foi nessa época que Carmem Miranda se tornou símbolo da cultura brasileira nos Estados 

Unidos, o Zé Carioca ajudou a construir o estereótipo do brasileiro simpático, a Coca-Cola 

substituiu os sucos de frutas nas mesas da classe média brasileira, entre outras coisas. 

O governo dos Estados Unidos encerrou as atividades da agência em 1946, porém, 

algumas de suas corporações subsidiárias sobreviveram e continuaram agindo no Brasil pelo 

menos até 1960. Uma delas foi o Institute of Inter-American Affairs – IIAA –, encarregada de 

lidar com saúde pública nas “outras repúblicas” do hemisfério. O IIAA foi parceiro do 

Serviço Especial de Saúde Pública do Brasil – SESP, de 1942 até 1960, quando, finalmente, 

foi extinto pouco antes do início do governo Kennedy. Vários historiadores norte-americanos 

consideram que esta agência, com o fechamento do OCIAA, tornou-se a matriz dos projetos 

de “assistência” da política externa dos Estados Unidos do pós-guerra e foi apontado como 

inspirador do “Ponto IV” - o programa de Truman de “ajuda” ao Terceiro Mundo, e 

antecessor da “Aliança para o Progresso”, de Kennedy. 

                                                
20 SMITH JR., Clyde, 1992, p. 110. 
21 A REPÚBLICA, 31 de janeiro de 1942, p. 3. Nas edições posteriores, o jornal publica a relação de inscritas no 
curso, com nomes de várias moças da sociedade natalense. 
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3.2. Os jornais de Natal

Quando a Segunda Guerra eclodiu, em 1939, havia em Natal três jornais: “A República”, 

órgão oficial do Estado; “O Diario”, criado por jovens jornalistas no mesmo ano em que se 

deu a guerra; e, “A Ordem”, da imprensa católica (CASCUDO, 1980).  

Lançado em 14 de julho de 1935, “A Ordem” pertencia à Diocese de Natal e era dirigido 

por um grupo de intelectuais católicos, entre os quais, Otto de Brito Guerra, Manuel 

Rodrigues de Melo e o professor Ulisses de Góis. De início, o jornal, cuja sede ficava na Rua 

Dr. Barata, na Ribeira, onde funcionavam a redação e a oficina, era produzido precariamente, 

mas tinha grande aceitação na sociedade, uma vez que se prestava não só à divulgação da 

ação católica no Estado, mas também a informações sobre assuntos de interesse geral. Um 

corpo de jovens voluntários fazia os trabalhos de redação: Jurandy Navarro, Carlos Serrano, 

Joaquim Gomes de Meira Lima e José Nazareno Moreira de Aguiar22.  

A fim de “lutar” contras as nações do Eixo, num tempo em que a Segunda Guerra surgia 

na Europa, os jovens natalenses Valdemar Araújo, Aderbal de França, Djalma Maranhão e 

Rivaldo Pinheiro fundam o vespertino “O Diario” – sem acento no “a” –, cuja primeira edição 

circulou em 18 de setembro de 1939. O jornal materialmente não existia; não tinha prelo nem 

tipografia; só possuía o título, registrado no DIP (MELO, 1987:119), era redigido, composto 

e impresso nas instalações de “A República”. A coluna de Rivaldo Pinheiro, “Diário da 

Guerra”, era o maior destaque do jornal. Algum tempo depois, enfrentando sérias dificuldades 

financeiras, o jornal foi vendido ao Sr. Rui Moreira Paiva, então diretor de “A República”, por 

cinco mil cruzeiros, sendo instalado na Av. Tavares de Lira e depois, na Frei Miguelinho, no 

bairro da Ribeira. Em janeiro de 1945, “O Diario”, tendo como superintendente Edílson Cid 

Varela, passa a integrar a cadeia dos Diários Associados, pertencente ao jornalista Assis 

                                                
22 Essas informações foram pesquisadas na página eletrônica da Arquidiocese de Natal. 
www.arquidiocesedenatal.com.br. 
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Chateaubriand, numa transação da ordem de 660 mil cruzeiros (MELO, ibidem). Só na 

edição de 4 de março de 1947, o jornal passa a se chamar “Diário de Natal”.  

Sobre a história do jornal “A República”, cujas notícias são objeto da nossa análise, 

veremos a seguir. 

3.2.1. O jornal “A República”

Com o fim da campanha abolicionista no Brasil, Pedro Velho de Albuquerque Maranhão 

funda o jornal “A República”, porta-voz das idéias republicanas no Estado, cujo primeiro 

número circulou em 1° de julho de 1889. Meses depois, com a proclamação da República e 

aclamação do Dr. Pedro Velho governador provisório do Estado, “A República”, mesmo não 

sendo um jornal do governo, tornou-se o veiculador dos seus atos oficiais. Nascia, assim, a 

imprensa oficial no Rio Grande do Norte (FERNANDES, 1998:79).  

Apenas em 28 de janeiro de 1928, o governador Juvenal Lamartine de Faria criaria a 

“Imprensa Oficial do Rio Grande do Norte”, instituindo “A República” como órgão oficial do 

Estado, sendo o jornalista Cristóvão Dantas seu primeiro diretor.  Já em 1941, quando o país 

vivia sob a égide do Estado Novo de Vargas, um decreto do interventor Aldo Fernandes 

Raposo de Melo transformou a “Imprensa Oficial” em Departamento Estadual de Imprensa e 

Propaganda - DEIP, criado nos moldes do Departamento de Imprensa e Propaganda - DIP. 

Edílson Cid Varela, jornalista, foi então nomeado diretor do DEIP e, conseqüentemente, de 

“A República”, que funcionou, com algumas interrupções, até 1987. 

No ano de 1941, época em que a segunda guerra se desenrolava na Europa, o jornal “A 

República” – órgão oficial do Estado, passou à direção do recém-criado Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda - DEIP, dirigido por Edílson Varela.  Diário matutino, o 

jornal, nesse período, tinha duas colunas fixas sobre o conflito mundial: “Noticiário da 

Guerra”, com notícias que vinham de agências de Nova Iorque, Moscou e Londres; e, 

“Notícias de Última Hora”, provindas da Agência Nacional, do Rio de Janeiro, então capital 
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do país. Nesse período, sendo órgão da imprensa oficial, o jornal encartava o “Diário Oficial 

do Estado”, com editais e informes dos órgãos públicos e ações do Interventor Federal. Na 

segunda-feira não havia jornal, que, de terça-feira a sábado tinha oito páginas e custava 0,30 

centavos de Cruzeiros; e aos domingos, com 12 páginas, custava 0,40 centavos. O escritório e 

as oficinas do jornal ficavam na Rua Coronel Cascudo. No local, hoje, funciona o 

Departamento Estadual de Imprensa. 

Já em agosto de 1939 têm início as notícias sobre o conflito entre Alemanha e Polônia, 

prenunciando que uma guerra estava por vir. A coluna “O ambiente na Europa”, dava o tom 

do desenrolar da história. As informações, retransmitidas das agências internacionais pela 

Agência Nacional, davam conta das espectativas de outros países em todo o mundo por um 

final pacífico para o confornto instaurado com a invasão alemã à Polônia, bem como, da 

espera por uma declaração de Adolf Hitler, o presidente alemão, a respeito das ações militares 

comandadas por ele. Com a inatauração do estado de guerra na Europa, a coluna passa a se 

chamar “O momento europeu”. 

O noticiário da guerra vinha sempre em destaque na primeira e última páginas do jornal, 

mas quando intensificou-se a participação do Brasil e, claro, de Natal no conflito, mais espaço 

foi dado às informações referentes ao tema, fossem elas matérias ou pequenas notas, oriundas 

de agências noticiosas nacionais e do exterior ou produzidas em Natal; artigos, assinados ou 

não; avisos sobre os exercícios de guerra na cidade, campanhas nacionalistas e apelos ao 

patriotismo, entre outras coisas. Havia, ainda, as colunas “Diário da Guerra”, de 

responsabilidade do jovem jornalista Rivaldo Pinheiro; “Na frente russa”, com notícias sobre 

a guerra na Europa; “Noticiário Nacional”, com notícias da Agência Nacional e algumas 

matérias de Washington e de Londres, vindas da Associated Press; “Boletim da Manhã”, de 

Rômulo Wanderley; e “Filgueira Filho”, que levava o nome de seu autor, com comentários 

sobre assuntos da atualidade.
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Nos anos de 1942 e 1943, além do noticiário sobre a guerra, “A República” apresentava 

outras colunas, tais como: “Notas do Palácio”, que trazia notícias curtas sobre os 

acontecimentos da capital e interior do Estado; “Notas Avulsas”, com acontecimentos 

nacionais; “Artes e Artistas”, com notícias culturais, que depois passou a se chamar “Artes e 

Diversão”, dividida em notícias “De Rádio”, “De Cinema” e “Musicaleria”; “Informações 

Úteis”, um serviço de utilidade pública; “Na sociedade e no lar”, com assuntos como 

culinária; “Acta Diurna”, coluna de artigos e crônicas de Câmara Cascudo, que, mais tarde, 

com a contenção de despesas do jornal, que passou a circular em dias alternados, 

transformou-se em “Acta Dominical”; “Tópicos”, com artigos sobre os temas do momento;

“A República nos Esportes”; na última página, “Nem todos sabem” – copiada de “The have 

you heard”, publicada em um jornal norte-americano –, que falava sobre curiosidades; 

“Sociais”, com informes sobre falecimentos, aniversários, visitas, casamentos, viagens. De 

vez em quando, o jornal também publicava poesias, como a de Palmyra Wanderley, “De 

Joelhos”, em homenagem póstuma a seu pai. 

A publicidade da época era muito variada, indo desde a propaganda de remédios – o que 

caracterizava a maioria dos produtos -, até as de mercearias, alfaiates, produtos de higiene 

pessoal entre outras coisas. Anunciavam-se as pílulas do Abade Moss, para prisão de ventre; a 

pomada Man Zan, para hemorróides (sic); da empresa De Witt, o pó digestivo, para azia e má 

digestão, e as pílulas para rins e bexiga; leite de magnésia de Phillips, creme dental Kolynos, 

produtos Esso, Maisena, Colírio Moura Brasil, Óleo de Peroba, Melhoral, o “conforto e 

resistência” do Chevrolet ou do Ford V-8, biscoitos Aymoré e as tintas luminosas para black-

out, produzidas pela Indústria Luminoquímica Ltda, entre muitos outros.

Principal veículo de comunicação do Estado à época, o jornal “A República” teve um 

papel relevante durante o conflito mundial, cristalizando verdades impostas pelos órgãos 

oficias. Analisando a cobertura da Segunda Guerra, através da observação dos textos 



66 

publicados no referido jornal, temos a noção de como o discurso do Estado transferia-se em 

discurso da imprensa por meio da utilização de estratégias como o silenciamento. É o que 

apresentaremos no sub-capítulo a seguir. 

3.3. Construindo sentidos 

Como já foi dito na introdução deste trabalho, o corpus do nosso estudo são notícias 

publicadas no jornal “A República”, relativas a acontecimentos relevantes ocorridos em cada 

um dos seis anos em que se deu a Segunda Guerra - 1939 a 1945. Para efeito de apresentação 

das análises desses textos noticiosos, adotamos uma subdivisão, ano a ano, em que 

contextualizamos cada período do conflito. Dentro de cada subdivisão correspondente a um 

dos anos, destacamos trechos de textos analisados e, em seguida, fazemos uma análise geral. 

3.3.1. 1939 – Tem início a Segunda Guerra na Europa 

Desde agosto têm início as notícias sobre conflitos na Europa, como um prenúncio de que 

a guerra estava por vir. Nesse período, o jornal “A República” começou a publicar a coluna O 

ambiente na Europa, que trazia notas sobre o desenrolar dos conflitos entre Alemanha e 

Polônia. Os principais líderes do mundo, como o presidente dos Estados Unidos, Franklin 

Roosevelt, e da Itália, Benito Mussolini, esperavam que as questões entre os dois países 

fossem resolvidas pacificamente, mas o comandante alemão, Adolf Hitler, rejeitou os pedidos 

pela paz. 

No sábado, dia 2 de setembro de 1939, a manchete principal do jornal anunciava: 

Rebentou a guerra na Europa – a Alemanha invadiu a Polônia às primeiras horas da manhã 

de ontem – Varsóvia e várias cidades polonesas atacadas pela aviação do Reich. À manchete 

seguem-se os subtítulos: A neutralidade do Brasil, Declarações do Chanceler Osvaldo 



67 

Aranha. O jornal publica, ainda, um discurso de Hitler ao exército alemão, divulgado por um 

jornal em Berlim no dia 1º: 

“O Estado polonês repeliu uma solução pacífica para a boa vizinhança que eu tanto almejei. 
(...) Os alemães residentes na Polônia estão sendo acossados por meio do terror sangrento, 
despojados de seus lares e dos seus campos. (...) Com o fim de pôr termo a essas atividades 
não me resta outro caminho do que responder força por força. (...) Espero que cada soldado 
cumpra seu dever até o último momento, de acordo com o espírito grande e a tradição do 
eterno soldado alemão (...).” (“A República”, 2 de setembro de 1939, p. 1). 

Uma nota, ainda na 1ª página, informa que, assim que soube dos acontecimentos na 

Europa, o ministro das Relações Exteriores, Osvaldo Aranha, foi ao Itamaraty, às 5h30min, 

para entrar em contato com as embaixadas brasileiras instaladas naquele continente, a fim de 

saber mais detalhes sobre o conflito. O ministro destacou, em nota à imprensa, o espírito 

pacifista do continente americano e pediu aos brasileiros que ficassem calmos e serenos 

quanto ao desenrolar dos fatos. 

As notas sobre a repercussão da invasão prosseguem na terceira e última páginas do 

jornal. Nessa mesma edição, uma matéria noticia que o Presidente Getúlio Vargas decretou 

feriado nacional até o dia 4 de setembro e que convocou uma reunião ministerial para discutir 

a posição do Brasil com o início do conflito. Segundo declarações do ministro da Justiça, 

Francisco Campos, o feriado fora decretado com o objetivo de resguardar os interesses da 

economia e das finanças do país. 

Na edição do dia 3 de setembro, uma nota na primeira página informa que a Agência 

Nacional mandou instalar na capital do país alto-falantes a fim de manter a população 

informada sobre a situação na Europa. Outra nota fala sobre as providências que estavam 

sendo tomadas para a retirada dos brasileiros que se encontravam no continente europeu. 

No dia 5 de setembro o jornal publica a íntegra do discurso do presidente Franklin 

Roosevelt depois da eclosão da guerra. O presidente norte-americano assume uma postura de 

grande líder das nações americanas, adiantado, na sua fala, que estaria preparando uma 
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declaração de neutralidade dos países do continente americano, de acordo com a Lei 

Internacional de Política da América. 

“(...) Nosso intuito inalterado nas relações com os demais países é a paz do mundo e a paz 
de todos os países. (...) Seria fácil para nós, neste momento em que nos encontramos à 
distância dos estados continentais, atender apenas aos nossos próprios negócios. Entretanto, 
embora longe do conflito, podemos, dentro de cada palavra, dentro de cada notícias, dentro 
de cada ocorrência, encontrar um inimigo futuro pra a América. (...) Para preservar a paz e, 
ao mesmo tempo, a segurança dos nossos filhos, o nosso dever é afugentar a guerra da 
América”. (“A República”, 5 de setembro de 1939, p.1). 

Na edição do dia seguinte, 6 de setembro, o jornal apresenta a íntegra do decreto assinado 

no dia 4 de setembro, pelo presidente Getúlio Vargas estabelecendo as regras de neutralidade 

do país a respeito do conflito europeu. Fixadas as normas da neutralidade brasileira era o 

título da notícia, que ocupou as páginas 1 e 2 do jornal. Entre outras ações, o decreto tratava 

da utilização do espaço aéreo, terrestre e fluvial do país pelas forças beligerantes, bem como 

do veto à exportação de artigos bélicos e à instalação de escritórios desses países no Brasil. 

Mas as razões que ditaram a posição de neutralidade brasileira não eram as mesmas dos 

Estados Unidos e de outros países da América. Para o governo norte-americano, liderado por 

Franklin Delano Roosevelt, era preciso ficar atento aos planos expansionistas do ditador 

alemão fanático, Adolf Hitler, chefe da ideologia nazista, que apregoava um nacionalismo 

exacerbado e expansionista com vistas à dominação do mundo por uma raça pura, ariana, e 

fazia oposição ferrenha aos princípios da nação norte-americana (FALCÃO, 1998:25). 

Enquanto isso, no Brasil imperava o regime pró-fascista do Estado Novo, instalado a 10 de 

novembro de 1937 por Getúlio Dorneles Vargas, que se inclinava para duas potências 

eixistas: Alemanha e Itália. 

Nas edições seguintes, as notícias da guerra cederam o destaque às informações sobre as 

comemorações pelo Dia da Independência, com a cobertura da programação em todos os 

estados. Em meados de setembro, o noticiário da guerra ficou restrito às notícias 

retransmitidas pela Agência Nacional provenientes das agências noticiosas da Europa. O 
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assunto local corrente era a Exposição Agrícola e Industrial do Rio Grande do Norte, que teria 

início em 21 de outubro. 

O conflito na Europa parecia distante aos norte-rio-grandenses. Pequenas notas davam o 

tom do noticiário da guerra, enquanto os destaques continuavam a ser as notícias locais, como 

o aniversário do Interventor Federal, Rafael Fernandes e as comemorações pelo 4º ano de sua 

administração, matérias que tomaram diversas páginas do jornal. A posse do novo diretor de 

“A República”, o advogado João Medeiros Filho, o 2º ano de instalação do Estado Novo, a 

Conferência dos interventores federais no Rio de Janeiro e o Cinqüentenário da Proclamação 

da República também foram temas que repercutiram nas edições que se seguiram até o final 

do ano de 1939. 

3.3.2. 1940 – Criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, maior controle do 

Estado 

No que diz respeito ao noticiário da guerra, o ano começa ainda com o jornal trazendo 

pequenas notas sobre o agravamento da situação na Europa, com a entrada de outros países no 

conflito, como Finlândia e Rússia. 

Na edição do dia 5 de janeiro, o destaque foi a posse da direção do recém-criado 

Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP. Lourival Fontes assumiu a direção do novo 

órgão. Na página 3, é divulgada uma reunião que aconteceu no Instituto Histórico e 

Geográfico para criação da Associação Norte-Rio-Grandense de Imprensa, que contou com a 

participação de João Medeiros Filho, diretor de “A República”; Dioclécio Duarte, diretor da 

sucursal da Agência Nacional; Oto Guerra, redator-chefe do jornal “A Ordem”; e Valdemar 

Araújo, diretor de “O Diário”. 

O DIP foi criado em 27 de dezembro de 1939, em substituição ao Departamento de 

Propaganda e Difusão Cultural, que era ligado ao Ministério da Justiça e existia desde julho 
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de 1934. Na edição de sábado, 6 de janeiro, “A República” publicou a íntegra do decreto-lei 

que entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Entre outras funções, o decreto determinava que o 

DIP tinha por fim  

“(...) centralizar, coordenar e superintender a propaganda nacional, interna ou externa, e 
servir, permanentemente, como elemento auxiliar de informação dos ministérios e 
entidades públicas e privadas, na parte que interessa a propaganda nacional. (...) Fazer 
censura do teatro, do cinema, do cinema, de funções recreativas e desportivas de qualquer 
natureza, de radiodifusão, da literatura social e política, da imprensa, quando a estas forem 
culminadas as penalidades previstas por lei. (...) Coordenar e incentivar as relações da 
imprensa com os poderes públicos, no sentido de maior aproximação da mesma com os 
fatos que se liguem aos interesses nacionais. (...) Promover e organizar manifestações e 
festas populares. (...) Organizar e dirigir o programa de radiodifusão oficial do governo 
brasileiro (...).” (“A República”, 6 de janeiro de 1940, p. 1). 

A notícia local corrente era a construção do quartel do 29º Batalhão de Combate – 29BC -

, no bairro do Tirol, uma obra orçada em 800 mil réis. Algumas notas também já davam conta 

da crise do papel no país, que tinha a Alemanha como principal fornecedor. Nesse período, a 

Agência Nacional cria a coluna “Notícias de todo o país”, como forma de promover a troca de 

informações entre as unidades da Federação, bem como de incentivar a unidade nacional. 

A 3ª Conferência Interamericana de Neutralidade realizada no Rio de Janeiro, também foi 

destaque no jornal, que publicou o discurso do presidente Getúlio Vargas na sessão inaugural 

do evento, no dia 15 de janeiro. O DIP irradiou o discurso pra o Brasil e o mundo, obtendo 

grande repercussão. 

A questão da neutralidade era um tema recorrente nas matérias publicadas pelo jornal, 

como observamos na manchete da edição do dia 14 de abril, página 1: “A América é dos 

americanos mas também é da humanidade e para a humanidade”, trecho retirado de uma fala 

do ministro da Justiça, Francisco Campos, por ocasião das comemorações pelos 50 anos da 

União Panamericana. Ainda em abril, o tema tornou a ser notícia quando da entrevista que o 

presidente Getúlio Vargas concedeu ao The New York Times, em Nova Iorque. Além de 

abordar a neutralidade do continente americano, o presidente falou sobre as boas relações 
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entre Brasil e Estados Unidos, que classificou como um intercâmbio de sentimentos (“A 

República”, sexta-feira, 27 de abril de 1940, p. 1). 

O ano de 1940 marcou o censo demográfico realizado no país, uma vez que o último 

havia sido feito em 1920. O Governo Federal anunciava que esse trabalho seria uma 

fotografia do Estado Novo, em suas múltiplas facetas, revelando o Brasil aos brasileiros (“A 

República”, quarta-feira, 17 de janeiro de 1940, p. 1). Para tanto, foi criada a Comissão 

Censitária Nacional, transformada em órgão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, cujo presidente era Macêdo Soares. Anfilóquio Câmara, do Departamento Estadual 

de Estatística, dirigia a Delegacia Regional do órgão, que, em Natal, funcionava no prédio do 

Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda. Quantos somos e o que valemos pelo 

Brasil – iniciados os trabalhos do censo de 1940 era a manchete principal da edição de 21 de 

janeiro. 

Em fevereiro, um anúncio de Adolf Hitler de que a guerra estava chegando em sua 2ª 

fase, intensificando-se o conflito, deixou o mundo em alerta. Em junho, os países de 

Luxemburgo, Bélgica e Holanda são invadidos pela Alemanha. A França também é invadida e 

a Itália entra na guerra. Nesse período, configurada a invasão à França, os Estados Unidos 

temiam que a América Latina “pendesse” para o lado alemão. O Brasil, em especial, 

inquietava o governo norte-americano, uma vez que os partidários do Estado Novo, 

autoridades civis e militares, dividiam-se quanto às preferências políticas, sendo a maioria dos 

oficiais das Forças Armadas notadamente “germanófilos”. 

Durante as comemorações pelos 75 anos da Batalha do Riachuelo, no dia 11 de junho, o 

presidente Getúlio Vargas profere discurso, a bordo do encouraçado Minas Gerais, que, para 

muitos, foi considerado “simpático” ao Eixo, o que repercutiu no mundo inteiro. A edição do 

dia 13 junho destaca as festividades e publica o discurso do presidente Getúlio Vargas, que 

fora retransmitido no dia anterior pela Agência Nacional, sob o título Estamos unidos por 
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vínculos de estreita solidariedade a todos os países americanos em torno dos ideais, 

aspirações e interesses comuns da nossa defesa.  

Acima da manchete foi colocada em destaque uma frase do discurso do presidente: 

Felizmente no Brasil criamos um regimen (sic) adequado às nossas necessidades sem imitar 

a outros nem filiar-se a qualquer (sic) das correntes doutrinárias ideológicas existentes. É o 

regimen da ordem e da paz brasileiras, de acordo com a índole e a tradição do nosso povo, 

capaz de impulsionar mais rapidamente o progresso geral e de garantir a segurança de 

todos. 

O texto do discurso tomou toda a primeira página desta edição, sendo concluído na página 

3, na qual foram publicadas notas sobre a repercussão do discurso na imprensa, referindo-se 

aos elogios recebidos pelo presidente. No âmbito da imprensa internacional, as notas 

publicadas restringiam-se a comentar sobre a repercussão do discurso, sem entrar em 

pormenores a cerca do que se comentou a respeito. 

Segundo Falcão (1999), Getúlio Vargas, maquiavélico, queria, na verdade, chamar a 

atenção dos Estados Unidos, uma vez que o governo daquele país estaria tratando com 

descaso o pedido de um empréstimo para a construção de uma usina siderúrgica no Brasil. 

Para o presidente brasileiro, a futura Companhia Siderúrgica Nacional – CSN, era prioridade 

no seu governo. Tudo era um jogo, como explica Falcão (op. cit.), citando depoimento do 

genro de Getúlio Vargas, o almirante Augusto Hernani do Amaral Peixoto, interventor do 

Estado do Rio de Janeiro naquela época: 

“Eles vão entrar na guerra e vão pedir as bases do Nordeste. Nós temos que dar. Será a 
nossa defesa e a deles. Agora, nós precisamos de quê? De armamento, porque os militares 
vão querer armamento. Além disso, vamos cobrar um preço: a usina siderúrgica”23. 

Um relatório “oficioso”, divulgado no dia 13 de junho pelo capitão Baptista Teixeira, do 

Serviço de Informação do governo, fez uma apreciação do discurso do presidente: 

                                                
23 CAMARGO, Aspásia et alii. Artes de política – diálogo com Amaral Peixoto. 2 ed. Nova Fronteira: Rio de 
Janeiro, 1986. Coleção Brasil Século 20 op. cit. FALCÃO, 1998. 
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“Poucas vezes o povo brasileiro sentiu um abalo tão forte em seu sentimento, como ao ter 
conhecimento da oração presidencial, proferida a 11 de junho, por ocasião da revista naval 
comemorativa da Batalha do Riachuelo. (...) A fala presidencial equivale por uma definição 
de atitude, quer na ordem interna quer na externa, perante o momento de extraordinária 
dramaticidade para todos os povos. O povo brasileiro, na sua maioria absoluta, aplaudiu e 
vibrou com intenso entusiasmo ao ouvir as palavras do Presidente. (...) No meio militar a 
repercussão foi enorme. A maioria da oficialidade do Exército comenta, da maneira mais 
elogiosa, a oração do presidencial, afirmando que jamais o Brasil teve um Chefe de Estado 
que expressasse, com tanta coragem e independência, o pensamento do seu Povo. (...) 
Apenas uma pequena minoria de velhos políticos decaídos e de elementos favoráveis a uma 
maior aproximação com os Estados Unidos e com as chamadas Democracias européias, 
condenou o discurso do Presidente, classificando-o de fascista e germanófilo. (...) Para os 
partidários do americanismo, o discurso do Sr. Getúlio Vargas é o afastamento do Brasil da 
influência yankee e a sua aproximação com os povos totalitaristas. Para o Povo Brasileiro é 
a afirmativa da plena soberania de um País que quer governar-se por si próprio, sem aceitar 
imposições de outras nações (...)”24. 

Getúlio Vargas pretendia, com seu discurso, demonstrar ao povo brasileiro e ao mundo 

que o Brasil fazia uma política independente, que sua neutralidade não era ditada pelos 

Estados Unidos. Além disso, naquele momento da guerra, em que a vitória pendia para o 

Eixo, já dominando mais da metade dos países europeus. 

No entanto, o presidente não gostou da má repercussão da sua fala, principalmente na 

imprensa estrangeira, e junto com o ministro Osvaldo Aranha, seu amigo pessoal, tratou de 

reverter o quadro. Em carta ao presidente Getúlio Vargas, o ministro, entre outras sugestões, 

disse da necessidade de se ter prudência nos gestos e atitudes em face das ameaças mundiais: 

“(...) Devemos acompanhar os fatos fazendo sobre eles um trabalho profundo de reflexão, 
mas deixando para mais tarde qualquer conclusão, que só deve surgir de uma consciência 
refletida e com pleno conhecimento da realidade” (...)25. 

Dois dias depois do discurso do presidente, o DIP divulgou nota à imprensa tratando de 

desfazer o mal entendido. A nota foi divulgada no dia 14 de junho pelo jornal “A República”, 

com o título Política externa do Brasil: 

Rio, 13 (AN) – O DIP distribuiu à imprensa a seguinte nota: “O discurso pronunciado pelo 
presidente Getúlio Vargas a 11 do corrente, não traz qualquer modificação à política 
internacional do Brasil. Teve por objetivo, tão somente, a vida interna do seu país e chamar 
a atenção dos brasileiros para as transformações que se estão operando no mundo, 
justificando, assim, a necessidade de se fortalecer o Estado econômica e militarmente.  

                                                
24 Arquivo Getúlio Vargas. CPDOC, Fundação Getúlio Vargas. Documento GV 40.06.11 op. cit. FALCÃO, 
1999. 
25 Arquivo Osvaldo Aranha. CPDOC, Fundação Getúlio Vargas. Documento OA 40.01.04/2 op. cit. FALCÃO, 
1999. 
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Procurou o presidente da República alertar o espírito dos seus patrícios, prevenindo-os 
contra o desânimo e o pessimismo. Quanto às idéias gerais sobre a organização política, 
social e econômica, o que disse apenas reitera as afirmações anteriores. Esse discurso é um 
aviso, um chamamento à realidade, que só desconcerta os espíritos rotineiros acostumados 
às comodidades de todo dia. 
A política externa do Brasil é de inteira solidariedade americana, na defesa comum do 
continente contra qualquer ataque vindo de fora. O nosso país, por sua vez, não intervém 
em conflitos europeus, mantendo estrita neutralidade. As relações entre Brasil e outras 
nações da América, principalmente com os Estados Unidos, nunca foram tão boas quanto 
agora”. (“A República”, sexta-feira, 14 de junho de 1940). 

Nessa edição do jornal, observa-se, claramente, a intenção da imprensa oficial em elogiar 

o discurso do presidente, afirmando que os brasileiros apoiaram o que dissera seu chefe, como 

constatado na matéria O recente discurso do presidente da República e suas repercussões na 

consciência brasileira: 

Rio, 13 (AN) – “As solenidades comemorativas da passagem da data aniversária da Batalha 
do Riachuelo, realizadas no Rio este ano com excepcional brilhantismo, tiveram a sua mais 
alta expressão com o discurso pronunciado pelo presidente Getúlio Vargas a bordo do 
encouraçado Minas Gerais. 
Como de todas as vezes em que esteve se dirigindo à Nação, o chefe brasileiro o fez de uma 
maneira clara e sincera, ocupando-se com admirável senso pragmático, de assuntos e 
problemas vitais para a existência do país, não admitindo as suas palavras outra 
interpretação senão a de que elas apresentam mais um notável documento corroborador dos 
anteriores e invariáveis pensamentos e ação político-governamentais de Sua Excelência. 
Pensamento fundamentalmente impregnado de nacionalismo, sem a marca de quaisquer 
influências de ideologias ou culturas estranhas, o que seria absurdo em um estadista do 
caráter e da formação mental e espiritual do presidente. 
A ação absolutamente inesperada pelo meio, as tradições, as condições, as necessidades e 
as aspirações de ordem, de trabalho e de tranqüilidade da gente e da terra do Brasil”. (“A 
República”, sexta-feira, 14 de junho de 1940, p.1).

Nas edições seguintes, ainda se via a repercussão do discurso, como nas matérias Por 

todo o país o presidente recebe aplauso pelo discurso e Ainda sobre o discurso do presidente.

Desfeito o “mal-entendido”, em setembro desse mesmo ano, uma matéria na primeira 

página na edição do dia 28 de setembro, anuncia Obtido pelo Brasil um vultoso empréstimo 

nos Estados Unidos, com o subtítulo 20 milhões de dólares para os trabalhos de instalação 

de uma usina siderúrgica brasileira – As cartas trocadas entre os representantes dos 

governos do Brasil e dos Estados Unidos.

Esse exemplo deixa claro que, por interesses políticos e econômicos, o Estado adotava um 

discurso que o favorecesse. É o que podemos chamar de silenciamento conveniente ou 
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político, ou seja, o discurso muda de acordo com os interesses em jogo. Isso ficou evidente na 

mudança de atitude do presidente Getúlio Vargas em virtude da repercussão do seu discurso 

durante as comemorações pela vitória na Batalha do Riachuelo, que teve o objetivo de chamar 

a atenção dos Estados Unidos para o fato de que o Brasil só cederia as bases militares no 

Nordeste do país, mediante troca de favores econômicos. 

 Em meados desse ano, notícias sobre atividades militares no Rio Grande do Norte já 

eram correntes. Autoridades civis e militares passaram a visitar a cidade do Natal com 

freqüência, principalmente para supervisionar as obras de construção do quartel no Tirol, da 

Base Naval e a reforma na Base Aérea de Parnamirim, cuja importância para o “teatro” da 

guerra começa a ser destacado, como observamos na matéria publicada no dia 11 de julho. 

“O governo federal está intensificando a construção de aeródromos por todo o Brasil. O Rio 
Grande do Norte, um dos estados pioneiros da navegação aérea, marcha sempre na 
vanguarda desse movimento, e agora o diretor do Departamento de Aeronáutica Civil vai 
iniciar os serviços da estrada de rodagem para Parnamirim, passo inicial para a instalação 
completa do campo ali existente. 
(...) O Campo de Parnamirim ficará dotado de “instalações modernas capazes de atender à 
sua legítima finalidade”, como se expressou o tenente coronel Gomes Pereira. Será um 
benefício inestimável para a capital do Rio Grande do Norte, porto em que primeiro tocam 
as azas (sic) vindas do continente europeu. O patrimônio nacional se enriquecerá, passando 
aquele aeroporto a figurar entre os melhores com que se conta o nosso país, pátria do Pai da 
Aviação”. (“A República”, 11 de julho de 1940, p.3)

A Conferência Panamericana em Havana, a posse de Eloy de Souza como diretor da 

Imprensa Oficial, a repercussão da viagem do presidente Getúlio Vargas a estados do Norte e 

Nordeste do país e os 10 anos do seu governo foram outros assuntos em pauta no jornal nesse 

período. 

3.3.3. 1941 – Ataque aos EUA, Brasil mais perto do conflito 

No mês de janeiro, o jornal noticia a posse, pela terceira vez, de Franklin Delano 

Roosevelt, como presidente dos Estados Unidos. Ainda em janeiro, é criado o Ministério da 

Aeronáutica, sendo a pasta entregue a Salgado Filho. Em seu discurso de posse, o novo 
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ministro declarou que sua prioridade seria dotar o Brasil do maior número de pilotos (“A 

República”, 24 de janeiro de 1941, p.1). 

No dia 31 de janeiro, Adolf Hitler faz um pronunciamento com o objetivo de justificar a 

guerra contra a Inglaterra. Em sua fala, ameaçou e acusou aquele país de enriquecer às custas 

de roubos, sendo a culpada pelas desgraças da guerra. Em um dos trechos mais polêmicos e 

que causou maior repercussão, quando Hitler disse que já imaginava que os Estados Unidos 

ajudariam os ingleses e que, com ou sem os Estados Unidos, a Grã-Bretanha será derrotada

(“A República”, 31 de janeiro de 1941, p.1). Esse discurso, obviamente, soou mal aos ouvidos 

do presidente Franklin Roosevelt, que repudiou a ameaça alemã e passou a apoiar ainda mais 

a Inglaterra. 

No dia seguinte, 1º de fevereiro, o Daily Express, jornal norte-americano, aponta o 

discurso do dirigente alemão ameaçando os Estados Unidos com o afundamento dos seus 

navios que prestavam auxílio à Grã-Bretanha como o 8º erro de Hitler, referindo-se a uma 

matéria publicada anteriormente em que o jornal elencou sete erros cometidos pela Alemanha 

no tocante à guerra. 

A guerra parecia ainda distante para o Brasil e o Rio Grande do Norte, apesar de 

continuadas visitas de autoridades a Natal, para vistorias nas bases aérea e naval na capital do 

Estado, como o ministro da Marinha, Almirante Aristides Guilhem, em março. Em entrevista 

ao jornal carioca “Diário da Noite”, o Interventor Federal, Rafael Fernandes afirmou que o 

RN não sofrera grandes abalos com a guerra. Mas essa afirmação não duraria muito tempo, 

uma vez que, principalmente a capital do Estado, passaria por grandes transformações em 

virtude do conflito que, antes apenas europeu, ainda naquele ano, se tornaria mundial. 

Em junho, chegaram a Natal navios de guerra enviados à costa norte brasileira para fazer 

um levantamento hidrográfico. Ainda nesse mês, a Imprensa Oficial passou a ter um novo 

diretor, Edílson Cid Varela. O ministro da Marinha visitou novamente a cidade e em discurso 
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destacou a posição geográfica de Natal e, conseqüentemente, sua importância na defesa do 

país. 

“A Nação está nessa hora cuidando da defesa do seu litoral. O senhor presidente da 
República, resolvido o problema da siderurgia nacional, entendeu que havia chegado o 
momento de enfrentar corajosamente essa parte do seu programa de governo. O Rio Grande 
do Norte, como em síntese fez definir o senhor Almirante Aristides Guilhem, tem, do ponto 
de vista marítimo, uma situação sem dúvida relevante e da sua posição geográfica resulta 
para Natal a localização de uma base naval para cujo estabelecimento o governo se 
empenha dando-lhe a eficiência compatível com seus fins. 
Suas palavras deixam claro que uma das bases navais do Norte do país será fixada nesta 
cidade e será uma realidade que terá início e conclusão dentro do menor espaço de tempo 
possível. A idéia não é nova como não é nova a urgência de ser dado provimento a essa 
necessidade imperiosa ao resguardo da costa do Brasil. 
Podemos assim afirmar que a Base Naval de Natal não é um simples projeto, mas uma 
realidade na qual estão empenhados o senhor presidente da República e o ministro da 
Marinha no cumprimento do imperativo da defesa marítima do Brasil”. (“A República”, 18 
de junho de 1941, p.1). 

Aldo Fernandes de Melo, assumiu interinamente como Interventor Federal no Estado e, 

no uso de suas atribuições, assinou o decreto-lei que criou o Departamento Estadual de 

Imprensa e Propaganda - DEIP, no dia 28 de junho daquele ano. O DEIP teria as mesmas 

funções da Imprensa Oficial e passaria a editar o jornal “A República”. 

Durante todo o segundo semestre, o jornal traz a cobertura do conflito na Europa, através 

da coluna “Noticiário da Guerra”, mas um acontecimento, de repercussões mundiais, mudaria 

o rumo desse conflito: a entrada dos Estados Unidos na Guerra, depois que, na madrugada do 

dia 7 de dezembro, o Japão atacou de surpresa a base norte-americana de Pearl Harbor, umas 

das ilhas do Havaí, no Oceano Pacífico. Em uma operação conjunta da marinha e aviação, os 

japoneses provocaram enormes perdas às forças de mar e terra norte-americanas. 

A partir disso, os Estados Unidos declararam guerra apenas ao Japão, mas a Alemanha e a 

Itália declararam-lhe guerra no dia 11 de dezembro, deixando evidente o propósito do Eixo de 

partir para a guerra total. Inevitavelmente o Brasil se colocaria de imediato ao lado dos 

Estados Unidos, mas o governo brasileiro limitou-se a convocar uma reunião ministerial, 

ocasião em que se deliberou, por unanimidade, que o país seria solidário aos EUA. 
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Apenas na edição do dia 10 de dezembro, “A República” faz referência ao que chama de 

“conflito nipo-americano”, dedicando o espaço total da página 4 com pequenas notas de 

agências internacionais sobre o ataque militar japonês e suas conseqüências. Nesse caso, 

tomamos a liberdade de fazer a seguinte inferência: noticiar o acontecimento de Pearl Harbor, 

imediatamente após ter ocorrido, seria expor os Estados Unidos, a nação líder das Américas, a 

um estado de fragilidade no que concerne às suas defesas militares, uma vez que não 

conseguiu prever, prevenir e combater o ataque do Japão. No entanto, com o desenrolar das 

trágicas conseqüências desse acontecimento, passar uma imagem de nação fragilizada, ferida, 

para os Estados Unidos, significaria a necessidade premente do auxílio político e militar dos 

países co-irmãos, uma espécie de apelo por uma “carta branca” para retaliação em todas as 

frentes possíveis. Assim, partindo do mesmo pressuposto da “fragilidade”, utilizada sob 

aspectos diferentes, o jornal silencia o tema – neste caso o ataque japonês e suas 

conseqüências – para o leitor. 

Nesse acontecimento, identificamos um silenciamento total. Nesse caso, o Estado se 

eximia de fornecer quaisquer informações ou declarações sobre determinados episódios, 

censurando a divulgação destes pelo veículo de comunicação. 

O ideal de solidariedade dos países americanos passa a ser tema recorrente no noticiário, 

como podemos observar na notícia publicada no dia 10 de dezembro, A solidariedade do 

Brasil. 

Percebemos, nesse texto, um excesso de adjetivação, numa atitude elogiosa para com o 

Estado, corroborando com a tomada de atitude do presidente Getúlio Vargas. A guerra é 

tratada como um mal – terrível cortejo de destruição, hora borrascosa da humanidade – e os 

esforços do Estado, como um bem – o presidente vem de hipotecar a solidariedade... à 

grande República do Norte...único e coerente rumo a seguir. O uso de metáforas também 
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aparece nos elogios ao presidente, cujas atitudes são comparadas às de um timoneiro. 

Vejamos: 

“Em telegrama dirigido ao presidente Franklin Delano Roosevelt, o presidente Getúlio 
Vargas vem de hipotecar a solidariedade do governo e do povo do Brasil à grande 
República do Norte, em face das hostilidades que redundaram na existência de um estado 
de guerra entre aquela e a nação nipônica. Essa atitude do chefe do estado nacional, tomada 
após reunião do ministério e por sua deliberação unânime, assume, no momento presente, 
os legítimos aspectos de um decisivo pronunciamento da vontade e da consciência 
brasileiras. Esse, aliás, era o único e coerente rumo a seguir, dados os compromissos de 
defesa comuns das nações do continente e os poderosos e indestrutíveis sentimentos de 
amizade que unem os povos americanos. 
No estado em que a guerra chega, com seu terrível cortejo de destruição e sofrimento às 
terras pacíficas do Novo Mundo, damos, assim, aos outros países o espetáculo de um Brasil 
unido em volta do seu chefe e cônscio de suas graves responsabilidades históricas. 
Integrados, com o advento do Estado Novo, num ambiente de tranqüilidade e de ordem que 
permite a livre expansão de um trabalho fecundo e produtivo, esses fatos sombrios não nos 
deverão desviar, porém, do sereno exercício das nossas atividades, das quais depende a 
grandeza e o progresso da pátria comum. 
A Nação conta, nessa hora borrascosa da humanidade, com um timoneiro à altura dos seus 
atos e gloriosos destinos. À sua lúcida e ampla visão de estadista renovemos, pois, nesta 
dura emergência a demonstração coletiva da nossa confiança e todos cerremos fileiras mais 
uma vez ao seu lado, coesos e vigilantes, na certeza de que, como sempre, estão encarnados 
nas suas palavras os mais nobres ideais e os sagrados interesses da nacionalidade. 
O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda distribuiu ontem aos jornais desta 
capital, o seguinte comunicado oficial do governo brasileiro, fornecido pelo DIP: “Depois 
da reunião ministerial que o presidente da República promoveu na manhã de hoje no 
Palácio Guanabara, a Secretaria da Presidência forneceu a seguinte nota: O presidente da 
República reuniu hoje o ministério para examinar a situação internacional e o destino dos 
acontecimentos, ficando resolvido, por unanimidade, declarar solidariedade aos Estados 
Unidos, de acordo com os nossos compromissos continentais. O Governo confia em que o 
povo brasileiro, fiel às suas tradições políticas, se mantenha sereno e vigilante, evitando 
demonstrações que possam perturbar a tranqüilidade necessária ao trabalho e à vida do 
país”. (“A República, quarta-feira, 10 de dezembro de 1941, p.1)

Observamos, ainda, que o texto procurou transmitir a idéia de unidade entre os povos das 

Américas, como no trecho dados os compromissos de defesa comuns das nações do 

continente e os poderosos e indestrutíveis sentimentos de amizade que unem os povos 

americanos.

A repercussão sobre a atitude brasileira torna-se tema recorrente nas edições seguintes. O 

conflito entre Estados Unidos e Japão passa a ser o foco principal do noticiário da guerra. A 

visita do ministro Salgado Filho, que veio a Natal para visitar a construção do quartel militar e 

a Base Aérea de Parnamirim, também tem grande repercussão. 

Depois do comunicado da solidariedade brasileira aos EUA, a guerra passou a ficar mais 

próxima do país, sendo tema comentado entre a população. Isso pode ser observado, quando 
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da nota divulgada pelo comandante da Guarnição de Natal, general Gustavo Cordeiro de 

Farias, que demonstra preocupação com os boatos que estavam surgindo e que poderiam 

colocar em risco a segurança nacional.  

“O general Gustavo Cordeiro de Farias, comandante da Guarnição de Natal, pede à 
população ordeira desta capital que se abstenha de fazer comentários em público sobre a 
situação e que não dê crédito aos boatos que a cada momento surgem. Outrossim faz ciente 
que, de acordo com entendimentos já havidos com a Polícia Civil serão tomadas 
providências enérgicas de caráter repressivo contra os boateiros que, para se jactarem de 
bem informados, trazem intranqüilidade à família natalense”. (“A República”, sábado, 13 
de dezembro de 1941, p.1). 

Segundo Smith Jr. (1993), antes de Pearl Harbor, Natal tinha sido considerada um dos três 

pontos mais prováveis de ataque pelas forças do Eixo, talvez por isso a preocupação do 

general Cordeiro de Farias. Em Natal, havia muitas manifestações de simpatia a favor do 

Eixo, o que consistia numa ameaça. Smith Jr. (op. cit.) cita o exemplo do guarda da Base de 

Hidroaviões Condor, que foi considerado suspeito de enviar mensagens de rádio para a 

Alemanha com relação ao movimento de navios e aviões. Foram feitas inúmeras 

investigações policiais que resultaram em nada, mas, mesmo assim, o diretor local dos 

Correios e Telégrafos decidiu bloquear ambas as estações de rádio da Condor. 

A barreira da língua e as relações entre brasileiros e norte-americanos já se tornava um 

problema no Brasil e em Natal. No sentido de minimizar essas questões, o general Robert 

Olds, comandante geral da Marinha, convidou o brigadeiro Eduardo Gomes para visitar os 

Estados Unidos em inspeção às atividades de guerra. Chegando a Washington, o general Olds 

informou que estando o Brasil ao lado dos aliados, os Estados Unidos entregariam, de 

imediato, 50 aviões para proteção do nordeste e, caso não se cumprisse essa promessa, o 

comandante brasileiro restringiria as atividades militares norte-americanas em Natal e nas 

áreas circunvizinhas. Smith Jr. (op. cit.) relata que a promessa foi cumprida, sendo de grande 

importância, principalmente nos círculos militares, nos quais existia, entre alguns oficiais, 

forte simpatia pelo Eixo. No entanto, o brigadeiro Eduardo Gomes deixou claro que, 

terminada a guerra, as bases militares voltariam ao controle do Brasil. 
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 Mas, é o início de 1942 que marca uma profunda mudança nas relações entre Brasil e 

Estados Unidos. Nessa época, Natal e o Campo de Parnamirim começam a progredir e a 

capital Potiguar passa a ter uma importância significativa na Segunda Guerra. 

3.3.4. 1942 – Natal vira ponto estratégico de defesa 

O ano de 1942 foi marcado pelo crescimento da importância de Natal e do Campo de 

Parnamirim no cenário da guerra. A cidade crescia a olhos vistos, mas muitos problemas 

também ficaram evidentes, tanto para brasileiros quanto para os estrangeiros que se 

estabeleceram na cidade em razão da instalação das bases militares aliadas. 

Nos anos da guerra, o petróleo começou a escassear no Brasil, uma vez que os países 

produtores haviam reduzido suas exportações. Os problemas na área de transportes 

repercutiram imediatamente em outros setores da economia e no abastecimento. Houve 

escassez geral de alimentos e produtos industriais, o que provocou uma alta alarmante de 

preços.  

Logo no início do ano, o assunto em pauta foi a realização da III Conferência dos 

Chanceleres Americanos no Rio de Janeiro, de 15 a 28 de janeiro de 1942. 

Idealizadas pelos Estados Unidos, com o intuito de promover a unidade da América, as 

conferências pan-americanas chegariam ao seu ápice com a realização da Reunião dos 

Chanceleres na capital brasileira. Vargas, até então, mantinha uma posição de neutralidade, 

mas deixava transparecer, em certas ocasiões, sua simpatia pelas potências formadoras do 

Eixo – Alemanha, Itália e Japão. Ao mesmo tempo, sabia o quanto valia, política e 

economicamente, o seu apoio incondicional aos Estados Unidos. Assim, a reunião no Rio fez 

com que todo o mundo voltasse os olhos para o Brasil, esperando o momento em que o país, 

considerado fundamental para a defesa do continente, declarasse o rompimento de suas 

relações com o Eixo. 
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“A República” começou a noticiar os preparativos para a Conferência na edição do dia 6 

de janeiro. A grande maioria delas era transmitida pela Agência Nacional e chegava à redação 

do jornal natalense via serviço telegráfico, o que obrigava a sua divulgação com um ou dois 

dias de atraso, porém, uma “notícia quente” para a época. Nessa edição, em especial, por ser o 

dia da abertura do evento, o jornal publicou diversas pequenas matérias que apareciam como 

uma espécie de retranca da matéria principal: Grande manifestação das classes 

trabalhadoras, Impressões de um jornalista americano, A declaração de guerra apoiada por 

19 países, Despesas com a Conferência, Declarações do Sr. Garibaldi Dantas, da Agência 

Nacional, Importantes declarações do chanceler uruguaio. 

O governo brasileiro romperia com o Eixo mais pelas questões de ordem política e 

econômica referentes às suas relações com os Estados Unidos do que por “diferenças” com as 

potências eixistas, apesar de ter se sentido indiretamente “ferido” pelo ataque japonês a Pearl 

Harbor, em dezembro de 1941. Isso fica claro pelas longas negociações feitas entre o Brasil e 

os Estados Unidos, até que aquele saísse de seu estado de neutralidade.  

Mas esses pormenores em torno da tomada de posição do governo brasileiro não eram 

noticiados pela imprensa. 

As fontes de informação da época foram cruciais para o silenciamento provocado pelo 

jornal. Essas fontes, personificadas em autoridades civis e militares, representavam o Estado, 

que, através do DIP, na esfera nacional, e do DEIP, em âmbito estadual, controlavam todo o 

conteúdo que seria divulgado na imprensa. 

Quando falamos do Estado nos referimos ao fato de que apenas ao poder estatal era dada 

a voz no que se refere ao noticiário sobre a guerra. Percebemos, ao longo da análise do 

noticiário da época, que todas as notícias sobre o conflito mundial eram produzidas a partir da 

fala das autoridades. Nenhum acontecimento era noticiado sem que uma fonte oficial tivesse 

se pronunciado a respeito dele, como podemos observar mais adiante no organograma 
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demonstrativo sobre o percurso da informação até o leitor e como ocorria o processo de 

silenciamento. 

As notícias relacionadas aos acontecimentos decorrentes da Conferência do Rio eram 

focadas na figura de Getúlio Vargas, como um americano solidário e preocupado com a 

defesa do continente e, portanto, merecedor de elogios; e, nos Estados Unidos, como nação 

ferida e com carta branca para retaliação. Podemos observar em dois textos a seguir: 

“As classes trabalhadoras preparam uma grande manifestação de apreço e solidariedade ao 
presidente Getúlio Vargas e às delegações que vieram participar da Conferência dos 
Chanceleres”. 

“O jornalista Edward Tomlinson, correspondente, aqui, da National Broadcasting System, 
em transmissão direta para os Estados Unidos, comentando a situação internacional nas 
proximidades da realização da Conferência dos Chanceleres, referiu-se, de maneira muito 
elogiosa, ao presidente Getúlio Vargas”. (“A República”, quinta-feira, 15 de janeiro de 
1942, p. 1). 

Por ocasião da Conferência, o governo, através do DIP, determinou que toda as emissoras 

de rádio do país transmitissem programas especiais dedicados aos países americanos. Uma 

matéria foi publicada no dia 15 de janeiro, página 1, A Reunião dos Chanceleres Americanos 

no Rio de Janeiro - Programas radiofônicos especiais dedicados aos países americanos, 

tratando da determinação do DIP e de como será a programação especial da Rádio Educadora 

de Natal – REN, em face da Reunião do Rio. O texto é altamente subjetivo, assemelhando-se 

a um editorial, no que concerne à tomada explícita de posição sobre um determinado 

acontecimento, nesse caso, a iminência do rompimento com o Eixo. A questão da 

subjetividade, do ponto de vista de um discurso ideológico, permeia todo o noticiário 

analisado, pelo fato de, como já dissemos, ser o jornal em estudo um instrumento de 

manutenção do status quo do governo vigente. Nessa matéria, o discurso é de apoio e elogio 

ao presidente e aos países participantes da Conferência, como se percebe no trecho abaixo: 

“(...) Por ocasião da abertura dos seus trabalhos, o presidente Getúlio Vargas pronunciará 
hoje, ali, um importante discurso que está sendo aguardado com a mais viva e justificada 
ansiedade. (...) Todas as estações do Brasil, a começar de hoje, e até o dia 25, irradiarão 
programas especiais dedicados aos países americanos, nos quais se fará a exaltação da 
América e se reafirmará nossa fé e convicção nos ideais democráticos das repúblicas deste 
hemisfério (...)”. 
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No dia seguinte à abertura da Conferência dos Chanceleres o jornal publica o discurso do 

Interventor Federal, Rafael Fernandes de Gurjão no primeiro programa da REN em 

homenagem às Américas. 

A matéria aborda aspectos da abertura da Reunião dos Chanceleres e, aproveitando-se do 

fato de não ter informações mais detalhadas, uma vez que o tão esperado discurso de Vargas 

não havia sido divulgado pela Agência Nacional, o jornal dá um destaque à abertura dos 

programas especiais em homenagem aos países americanos, que seiam irradiados durante o 

período da Conferência. 

Ainda seguindo o tom elogioso, o jornal ressalta pontos do discurso do Interventor 

Federal do Estado na REN, no programa que deu início à série de programas especiais 

exaltando os países da América. 

“(...) Reafirmando a solidariedade do nosso Estado ao governo nacional, na atitude 
assumida pelo país diante da agressão de que foram vítimas os Estados Unidos, S. Excia. 
interpretou o sentimento do povo norte-rio-grandense que é, afinal, o mesmo sentimento de 
todo povo brasileiro. Além de declarar a sua confiança nos representantes do nosso 
governo, junto à Conferência dos Chanceleres Americanos, o Dr. Rafael Fernandes 
expressou-se de acordo com o pensamento dos seus governados”.  (“A República”, sexta-
feira, 16 de janeiro de 1942, p. 1). 

Outra matéria, nessa mesma edição, Considerações sobre a posição do Brasil, produzida 

antes do esperado discurso de Vargas, e a partir de uma entrevista do ministro das Relações 

Exteriores, Oswaldo Aranha, a procura antecipar a fala do presidente, já denotando o forte 

apelo ao nacionalismo continental, como também à repulsa aos eixistas.  

“(...) Desde à agressão nipônica até hoje, os jornais e os jornalistas colocam-se ao lado do 
presidente Getúlio Vargas numa solidariedade ao gesto que traduz a solidariedade integral 
do Brasil para com o seu presidente. E hoje, na manhã do dia  em que as nações americanas 
se vão articular, e antes que se reconheça o discurso com que o presidente, saudando os 
conferencistas, externará mais uma vez o pensamento brasileiro, verifica-se que pela 
palavra incançável (sic) do ministro Oswaldo Aranha, a constante brasileira se mantém: a 
solidariedade continental”. (“A República”, sexta-feira, 16 de janeiro de 1942, p. 1).
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Vê-se o discurso ideológico do Estado, assumido abertamente pelo jornal. É interessante 

observar, ainda, como o jornal se coloca e coloca o governo, mais precisamente o presidente 

Vargas, numa posição de “defensores dos anseios da nação”. 

“(...) É este o pensamento brasileiro em face da conferência. É esse o pensamento que o 
presidente Getúlio Vargas mais uma vez acentuará no discurso que hoje será feito, com seu 
claro estilo oratório que sempre define com serenidade e prudência os anseios e as 
necessidades do Brasil”. (Idem) 

Ainda nesta edição do dia 16, o jornal transcreve, na íntegra, o discurso de Vargas, 

proferido na abertura da Reunião dos Chanceleres. Vargas inicia seu discurso, dizendo-se 

honrado por receber os participantes da Conferência e, em seguida, faz um breve relato 

histórico sobre as reuniões pan-americanas acontecidas anteriormente. Fala da solidariedade 

que prestou aos Estados Unidos, por ocasião do ataque japonês a Pearl Habor e, depois, 

coloca para os presentes a posição do Brasil na defesa dos interesses do continente. 

“(...) É propósito dos brasileiros defender, palmo a palmo, o próprio território contra 
quaisquer incursões e não permitir possam as suas terras e as suas águas servir de ponto de 
apoio para o assalto à nações irmãs. Não mediremos sacrifício para a defesa coletiva. 
Faremos o que as circunstâncias reclamarem e nenhuma medida deixará de ser tomada a 
fim de evitar que portas adentro inimigos ostensivos ou dissimulados se abriguem e venham 
a causar dano ou pôr em perigo a segurança das Américas (...)”. (Idem) 

No momento seguinte, o presidente fala sobre os objetivos da Conferência do Rio de 

Janeiro e conclama o fortalecimento dos ideais solidários da América. 

“(...) É preciso fortalecer os laços de amizade e criar, pela prática estreita da cooperação 
econômica e cultural, condições duradouras de prosperidade para as nossas populações e 
com isso ajudar a se refazerem as nações flageladas pela guerra. O continente americano – 
que não tem contradições irredutíveis e entende-se em quatro idiomas facilmente acessíveis 
a todos os seus habitantes, conserva as tradições cristãs comuns, idênticas raízes políticas e 
interesses que se ajustam – tudo pode fazer para organizar a mais sólida e poderosa aliança 
de nações livres e soberanas que jamais conheceu a história da humanidade (...)”. (Idem) 

Esse discurso do presidente Getúlio Vargas vai nortear, a partir desse momento, a posição 

das autoridades constituídas e as instituições estatais, incluindo a imprensa, em relação a 

acontecimentos que se seguirão. 

Nesse sentido, conforme já destacamos, é interessante, na linha da análise teórica dos 

discursos, compreender o lugar do então presidente da República como representante do 
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Estado que o constituiu, mas também personagem que, pelo lugar que ocupava nesse Estado e 

na vida política brasileira, constituiu-se num locutor de grande influência. 

Nessa relação entre discurso e orador, a posição e a imagem de prestígio que o orador 

possui vão influenciar os efeitos de sentido do discurso. No que se refere à cobertura do jornal 

“A República”, representavam também essa relação as autoridades civis e militares, que, junto 

com o presidente, eram as únicas vozes presentes no jornal quando o assunto era a Segunda 

Guerra. Além disso, quando nos referimos às organizações sociais, as instituições estatais 

eram as únicas fontes de notícia. 

Sobre isso, consideramos importante lembrar que o governo do Estado Novo, mesmo 

imposto à sociedade por um golpe de Estado, investiu na produção do consentimento social, 

procurando justificar a ação dos órgãos de censura – no caso do nosso trabalho, a ação do 

DIP, através da agência Nacional – dentro de um discurso de proteção e segurança da 

sociedade. 

Na edição do dia 18, na manchete principal, o jornal deu um grande destaque a um trecho 

do discurso do presidente, quando do almoço oferecido em sua homenagem na ABI, no dia 

anterior, através do seu presidente, o jornalista Herbert Moses. O discurso foi publicado na 

íntegra. Na segunda parte do discurso, e para isso não é preciso verificar nas entrelinhas, 

veremos como o presidente apresenta a imprensa numa relação de dependência do Estado. 

“(...) A imprensa no Brasil não dispõe de poderio financeiro. A irmandade jornalística é 
pobre. Esta condição, porém, mais a eleva como força espiritual pela sua capacidade 
propagadora de idéias, dando-lhe mais prestígio e mais desinteresse nas causas que abraça. 
Ao Estado, cabe a função aglutinadora das forças e das energias nacionais, a fim de 
ampará-las para que tenham um desenvolvimento normal que outros recursos não lhes 
permitiram. Eis porque o amparo dado à imprensa pode ser considerado como um dever do 
Estado, dentro do conceito que acabo de exprimir (...)”. (“A República”, domingo, 18 de 
janeiro de 1942, p. 1). 

Um discurso feito de improviso, segundo o próprio presidente Getúlio Vargas, mas 

revelador no sentido de podermos constatar o grau de subserviência da imprensa ao governo. 

“(...) Aproveito o momento para proclamar esta verdade e renovar os meus agradecimentos 
à imprensa brasileira, pela correção com que se tem conduzido. Ainda agora, nos 
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acontecimentos em que o Brasil acaba de se pronunciar diante da situação política 
internacional, a vossa conduta tem sido exemplar, fecundando a atuação do Estado e, ao 
mesmo tempo, traduzindo os anseios da opinião nacional (...)”. (Idem) 

Em três momentos da matéria, são descritas as interrupções do discurso por palmas 

prolongadas dos presentes. 

Passados cinco dias do início da III Conferência, uma matéria da Agência Nacional tratou 

da reunião em que os delegados americanos levaram propostas relativas ao rompimento das 

relações com o Eixo: A América sairá mais íntegra, mais única e mais sólida desta reunião – 

O projeto sobre o rompimento das relações com os países do eixo será discutido hoje. No 

entanto, logo depois do lide26 da matéria, o jornal trata de dirimir comentários feitos no intuito 

de desarticular o processo de rompimento da América com a Alemanha, a Itália e o Japão. 

“(...) Como é grande o número de jornalistas e observadores acreditados (sic) junto à 
Conferência, trabalhando todos com absoluta liberdade, sem nenhuma restrição de censura, 
que não existe, é natural que algumas vezes o noticiário deste ou daquele jornal, desta ou 
daquela agência telegráfica, tenha tomado, na interpretação das atitudes dos conferencistas, 
tendências que muitas vezes não exprimem a verdadeira realidade das cousas (sic)”. (“A 
República”, quinta-feira, 22 de janeiro de 1942, p. 1). 

Segundo a matéria, esses comentários teriam surgido pelo fato de que alguns países, como 

Argentina e Chile, terem opiniões particulares quanto ao rompimento com o Eixo. Nota-se, 

assim, a maneira como a Agência Nacional se posicionou frente a uma opinião divergente, 

tratando logo de transformá-la em uma falácia.  

Na matéria A Conferência do Rio isso fica mais explícito, sendo essa notícia produzida 

com o intuito de desfazer os boatos de que o rompimento com o Eixo traria como 

conseqüência uma guerra imediata. 

“(...) Não seria desculpável que os países que compõem o eixo se mantivessem inativos, 
quando um continente inteiro está em vésperas de tomar coletivamente atitudes que podem 
vir a ser determinantes para o curso da guerra. Uma diplomacia como a dos países 
totalitários, que por intermédio da Alemanha e seus agentes diplomáticos conta nos últimos 
dois anos tantas e tão sugestivas vitórias, não ficaria de forma nenhuma inativa em 
momento tão formal (...) Talvez dessa atividade invulgar, que não se sente de público, 
estejam nascendo os últimos boatos, as últimas suspeitas correntes entre os observadores 
acreditados junto à terceira reunião de consulta, falando-se tão claramente na possibilidade 

                                                
26 Palavra aportuguesada do inglês “lead”, conduzir, liderar. O jornalismo usa o termo para resumir a função 
do primeiro parágrafo: introduzir o leitor no texto e prender sua atenção (Novo Manual de Redação da Folha de 
S. Paulo, 1992).  
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do rompimento com o eixo, que os que o compõem estariam, segundo se diz, atuando junto 
aos países americanos, no sentido de lhes avisar que tal rompimento poderia ser 
interpretado como o estado de guerra. É possível que isto esteja acontecendo (...)”.(“A 
República, quinta-feira, 22 de janeiro de 1942, p. 1). 

Vemos, também, que a matéria insinua a presença de “agentes” do Eixo na Conferência, 

os quais estariam plantando esses boatos. 

“(...) A insinuação de guerra como conseqüência do rompimento deverá estar sendo feita, 
inicialmente, pelos representantes diretos do eixo, como pelos representantes dos países 
neutros da Europa, que têm, como é fácil de verificar, mesmo de memória, assimilações 
com os totalitários. A verdade, porém, é que esta guerra de nervos não vai dar nenhum 
resultado. Primeiro porque esses homens são os mais representativos, mais cultos e mais 
lúcidos de todos os países. Depois porque a maneira de agir dos países do eixo não constitui 
mais nenhuma surpresa, adquiriu já o seu standard, conquistou o seu padrão (...)”. (Idem) 

Fica visível a posição do jornal em colocar a opinião pública contra o Eixo, fomentando a 

repulsa aos países que compunham esse bloco. A ruptura política com os países formadores 

do Eixo era iminente. Diversas notícias produzidas no Brasil e exterior repercutiam o 

momento crucial na história da Segunda Guerra.  

Eis-nos mais unidos, mais irmãos e mais fortes foi a matéria publicada na edição do dia 

25, tratando da resolução aprovada na Conferência para rompimento das relações 

diplomáticas com os países do Eixo. Essa matéria trazia um discurso altamente subjetivo, ao 

exaltar o espírito americanista.   

“(...) Enorme era a ansiedade com que se aguardava o início da assembléia, ansiedade essa 
que se traduzia, de uma parte, na mais variada série de conjecturas e, de outra, na 
manifestação comum de que o espírito americano haveria de vencer galhardamente a prova 
decisiva que os acontecimentos impunham e, ainda, pelo empenho de toda reportagem 
nacional e estrangeira, acreditada junto à conferência, em se referir, em termos auspiciosos, 
que já se iam vagamente expondo, aqui e ali, através das lojas, mais ou menos autorizadas, 
ao que seria, em linhas gerais, a esperada declaração pan-americana, enquanto trepidavam 
as teletipes em transmissões para o mundo inteiro (...)”. (“A República”, domingo, 25 de 
janeiro de 1942, p.1) 

Em seguida, a matéria elenca os quatro pontos da proposta de rompimento, dentre as 

quais destacamos a terceira, que é aquela que trata exatamente da ruptura: 

“(...) As repúblicas americanas, obedientes às regras estabelecidas por suas próprias leis, e 
dentro da posição e circunstâncias de cada país no atual conflito intercontinental, 
recomendam a ruptura de suas relações diplomáticas com o Japão, a Alemanha e a Itália, 
por ter o primeiro desses estados agredido e os outros dois declarado guerra a um país 
americano (...)”. (Idem)
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A matéria termina com as palavras do chanceler brasileiro, Oswaldo Aranha, que 

considerou a aprovação da proposta como um triunfo da América. Essa matéria ocupou, quase 

por completo, a primeira página desta edição de “A República”. Nessa mesma edição, o jornal 

traz uma matéria falando sobre o encerramento dos programas especiais na REN, em 

homenagem aos países americanos, que contou com a participação do historiador Luís da 

Câmara Cascudo. 

A Conferência encerra-se, mas ainda é tema corrente nas edições do jornal, até o início de 

fevereiro. O ministro Oswaldo Aranha tornou-se a figura central no cenário da Conferência. 

Até o final do evento, ele faria mais dois discursos: um, no fechamento da reunião, no dia 27 

de janeiro, que foi divulgado na íntegra na edição do dia 29; e outro, no dia seguinte, na 

sessão solene de encerramento da III Conferência dos Chanceleres. Nessa falas, o ministro 

exalta a América democrática e soberana e critica severamente os países formadores do bloco 

do Eixo. Isso pode ser observado nos trechos abaixo: 

“(...) Éramos ontem apenas americanos, e hoje, pelo pensamento, pelo ajuste de idéias, pelo 
contato pessoal, temos um destino comum traçado para todos nós. Vamo-nos separar, mas 
nossa separação será como a dos arautos, como a dos apóstolos, para, dispersados por esta 
América, fazê-la mais unida, mais nobre e mais inatingível (...)”. 

 
“(...) A obra que aqui iniciamos, a obra que aqui ajustamos, permitirá que as gerações 
vindouras da América, possam viver como nós vivemos, livres e garantidos, gozando do 
bem-estar que assegurará a seus filhos e a todos, uma América soberana no meio da 
violência e da brutalidade (...)”. (“A República”, quinta-feira, 29 de janeiro de 1942, p. 1). 

Nos trechos destacados acima, ficam evidentes os artifícios retóricos que o ministro 

utiliza com a finalidade de apelar para o sentimento, a emoção do povo brasileiro, o que é 

uma característica do discurso político, extremamente apelativo. Analisando o discurso de 

Oswaldo Aranha, podemos destacar marcas lingüísticas explícitas, como o uso da 

seqüenciação para ratificar sua fala – pelo pensamento, pelo ajuste de idéias e a obra, que 

aqui iniciamos, a obra que aqui ajustamos. O sentido conotativo das palavras também está 
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presente no discurso do ministro, quando ele compara os líderes americanos a arautos e 

apóstolos. 

Nessa mesma edição, o jornal publica uma matéria, O Brasil e a guerra, que foi 

produzida em Natal, a partir de um telegrama oficial do ministro da Justiça, enviado ao 

interventor Rafael Fernandes, sobre a deliberação do governo brasileiro em romper as 

relações diplomáticas entre o Brasil e as potências do eixo. A retórica é a mesma utilizada 

desde o discurso de Getúlio Vargas na abertura da Conferência, com a ressalva de que, nesta 

matéria, destaca-se a brasilidade, a cautela em relação ao conflito e os procedimentos do país 

para sua defesa. Neste texto, aparece a repetição de termos dentro de um mesmo campo 

semântico com o objetivo de, neste caso, reforçar a idéia de nação, unidade nacional, tais 

como nacionalidade, grande pátria e interesses nacionais. 

“Cumpre-nos nessa hora grave da nacionalidade ter bem presente os sagrados deveres que 
cabem à nossa condição de filhos de uma grande pátria. Teremos que medir a nossa 
prudência e discreção (sic), pela altura dos interesses nacionais que se devem avisar em 
nossa lembrança, como se fossem os de uma única família ameaçada por um perigo 
indesviável (...)”. 

“(...) O estado de guerra exige, antes de tudo, uma compreensão clara e patriótica das 
medidas que venham a ser tomadas e que objetivam a segurança e a defesa nacionais. 
Cerrem-se todas as bocas ao comentário destas medidas que privam ao Governo, que alerte-
se a nossa atenção no que respeita à espionagem, que é sorrateira e multiforme (...)”. (“A 
República”, quinta-feira, 29 de janeiro de 1942, p. 1). 

Por fim, o texto exalta a figura o presidente como guardião das esperanças brasileiras: 

“(...) Reafirmemos, mais do que nunca, os tradicionais sentimentos de cordura que exorna o 
povo brasileiro, respeitando aqueles que hospedamos e não adotando atitudes agressivas 
para com os súditos de nações adversárias. E confiemos o nosso futuro ao luminoso 
descortínio do presidente Getúlio Vargas, para cuja inteligência e amor ao Brasil volvem-se 
as esperanças de todos os brasileiros (...)”. (Idem).

Esses exemplos levam-nos a identificar um silenciamento imposto, isto é, quando o 

Estado assumia um papel de guardião da soberania da Nação. Esse tipo de silenciamento pode 

ser observado, também, quando da divulgação do estado de neutralidade do Brasil diante do 

início do conflito na Europa. 
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Ainda na primeira página desta edição, o jornal publica uma nota avisando que, desde 

aquele dia, os cônsules da Alemanha, Japão e Itália deixaram de ter jurisdição no Rio Grande 

do Norte. 

Rompidas as relações com o Eixo, a ordem é trabalhar na defesa do país. Começam a 

surgir notícias trazendo informações sobre a intensificação das obras em Natal, Recife e 

Fortaleza, considerados locais estratégicos para a defesa do continente. A melhoria das 

instalações militares dessas cidades fazia parte das negociações entre Estados Unidos e Brasil, 

antes da declaração de rompimento. 

A determinação do presidente Getúlio Vargas para que o Brasil rompesse suas relações 

com o Eixo, causou boa repercussão em Washington. Isso porque Getúlio, quando do início 

da Guerra, na Europa, em 1939, adotou uma postura de simpatia aos alemães e italianos, 

países com quem o Brasil mantinha relações comerciais. Em 1941, quando os Estados Unidos 

entraram no conflito, o chefe do governo brasileiro tornou-se alvo de preocupações por parte 

dos norte-americanos. Depois de negociações de troca de favores políticos e econômicos, 

Getúlio Vargas, diante do estado de “neutralidade” do Brasil, decidiu por romper relações 

diplomáticas com o Eixo.  

O presidente norte-americano chegou a enviar um telegrama ao presidente brasileiro 

congratulando pela tomada de posição em relação ao Eixo. Esse telegrama foi publicado na 

íntegra pelo jornal no dia 31 de janeiro. Retransmitido à imprensa pela Agência Nacional, o 

telegrama de Roosevelt ressalta o espírito solidário do Brasil e deixa transparecer um certo 

alívio do presidente norte-americano em relação às decisões da Conferência do Rio. 

“Acaba de chegar-me a notícia de que o Brasil rompeu suas relações com a Alemanha, o 
Japão e a Itália. Essa notícia vem assegurar-me, mais uma vez, o apoio do grande país de V. 
Excia., na hora de uma luta amarga contra forças cujas ações e cuja política foram 
unanimemente condenadas por vinte e uma repúblicas americanas (...)”. 

“(...) As repúblicas americanas alcançaram um magnífico triunfo sobre aqueles que 
tentaram semear a desunião entre elas e impedi-las de tomar uma atitude essencial à 
preservação de suas liberdades. (...) A amizade de V. Excia., nesses tempos críticos, é para 
mim uma fonte constante de inspiração. A segurança e visão com que V. Excia. está 
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enfrentando a mesma emergência que ora se depara todos os povos livres, por toda parte, 
tocaram profundamente o povo dos Estado Unidos (...)”. (“A República”, sábado, 31 de 
janeiro de 1942, p.1).

Quando, em 1942, por ocasião da Conferência dos Chanceleres, o Brasil rompeu com seu 

estado de neutralidade, declarou guerra aos países do Eixo e entrou formalmente na Segunda 

Guerra Mundial, as dificuldades econômicas do país se agravaram ainda mais. 

A imprensa também sofreu o arrocho causado pelos efeitos da guerra. Tanto que “A 

República”, na edição de 29 de agosto daquele ano, publicou uma nota a seus leitores e 

assinantes, informando que o jornal, a partir da semana seguinte, passaria a circular apenas 

três vezes por semana em dias alternados, até que pudesse restabelecer os seus estoques de 

papel jornal, cuja carência havia aumentado, em face da dificuldade de importação. A 

circulação só se normalizaria em outubro daquele ano.  

A necessidade de transformar a economia, imposta pela situação de guerra, obrigou o 

governo a criar, em setembro daquele ano, a Coordenação da Mobilização Econômica. 

Paralelamente, os meios de comunicação iniciaram um trabalho de conscientização da 

população para o enfrentamento das dificuldades. Fazia parte desse trabalho a realização de 

campanhas para aquisição de materiais utilizados na indústria bélica, como a borracha, o 

alumínio e estanho.  

A seca no Nordeste também foi tema corrente em 1942. No dia 10 de outubro uma 

matéria de capa falava da “sorvetada” promovida pela “Sorveteria Polar” em benefício da 

Campanha de Assistência aos Flagelados da Seca, patrocinada pela Legião Brasileira de 

Assistência, que tinha como presidente em Natal Leonila Fernandes, esposa do Interventor 

Federal Rafael Fernandes de Gurjão27. Nessa mesma edição, na página 3, a nota O amparo às 

populações nordestinas citava uma comunicação que Rafael Fernandes recebeu da Inspetoria 

                                                
27 Descendente da tradicional família Fernandes, Rafael Gurjão nasceu em Pau dos Ferros/RN no dia 
24/10/1891. Foi nomeado Interventor Federal do RN em 29/10/1935, permanecendo no cargo até 03/07/1943, 
quando, acometido de arteriosclerose, pediu exoneração ao presidente Vargas. Faleceu no Rio de Janeiro, em 
11/06/1952. 
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Federal de Obras Contra as Secas, concedendo ao Estado um crédito de 6 contos para atender 

às despesas com o prosseguimento das obras para trabalhos de emergência e socorro às 

vítimas da crise  climatérica28. 

Além de enfrentar restrições ao consumo, a população passou a receber orientações sobre 

como agir em casos de bombardeios aéreos. Por precaução, começou-se a praticar o black-out

total em toda a orla marítima do país. Em Natal, primeira cidade do país a ter exercícios de 

obscurecimento, “A República”, em 14 fevereiro de 1942, cria a coluna “Conselhos à 

população de Natal”, primeiro informe sobre como a população deveria se comportar em caso 

de ataques29. No dia seguinte, a coluna fala da construção, pela Prefeitura, de abrigos e de 

como as pessoas deveriam se portar dentro deles, além de saber como reagir às sirenes de 

avisos30. Nesse mesmo dia, o jornal começa a publicar notas sobre o treinamento de defesa 

passiva, divulgadas sob recomendação do Interventor Rafael Fernandes.  

O jornal também cita algumas críticas da população sobre o treinamento. No dia 20 do 

mesmo mês, uma matéria intitulada A defesa passiva de Natal, fala de como são importantes 

os cuidados da população, principalmente depois do afundamento do navio Buarque31. Em 24 

de fevereiro, intensifica-se o Aviso à população de Natal, falando do exercício de extinção e 

disciplina das luzes 32, uma prévia do blecaute que aconteceria no dia 2 de março.  

Considerada pelas autoridades civis e militares como uma cidade vulnerável a possíveis 

ataques das potências do Eixo, Natal não poderia descuidar de sua defesa. Para tanto, o 

Ministro da Guerra mandou imprimir na imprensa militar o folheto denominado “Noções 

Fundamentais sobre a Defesa Passiva Anti-aérea”, escrito pelo capitão Hugo de Matos Moura, 

                                                
28 A REPÚBLICA, 10 de outubro de 1942, pp. 1 e 3. 
29 A REPÚBLICA, 14 de fevereiro de 1942, p. 1. 
30 A REPÚBLICA, 15 de fevereiro de 1942, p. 1. Segundo o jornal, o Governo Estadual iria providenciar sirenes 
suficientes para dar alarme em caso de necessidade. Significado dos sinais: 1. sinal com silvo interrompido 
indicará a aproximação de aviões; 2. silvo longo, significaria fim do alarme. 
31 A REPÚBLICA, 20 de fevereiro de 1942, p. 1. 
32 A REPÚBLICA, 24 de fevereiro de 1942, p. 1. 
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adjunto do Estado Maior do Exército, mostrando com precisão e clareza como a população 

deveria conduzir-se por ocasião de um ataque aéreo. De acordo com Aguiar (1991): 

“O povo fora preparado, psicologicamente, para os inevitáveis ataques de aviões inimigos 
ou a cidade sofrer arrasador bombardeamento de cruzadores nazistas, de submarinos 
nipônicos. Vivíamos, assim, sob apreensiva expectativa. (...) Todos tinham interesse em 
cumprir as instruções, uns por medo das bombas, outros por espírito de disciplina” 
(AGUIAR, op. cit.:21, 23). 

Em outubro de 1942, época em que começa a crescer a importância de Natal no cenário 

de defesa do continente, quando a cidade torna-se a principal Base Militar norte-americana no 

Atlântico Sul, intensificam-se os exercícios de defesa passiva.  

O jornalista Rivaldo Pinheiro não acreditava nesses “possíveis ataques” a Natal, mesmo 

julgando importante o treinamento de defesa passiva da cidade. Em novembro de 1942, ele 

escreveu um artigo para o jornal “A República”, “Sobre os abrigos”, no qual colocou sua 

posição: 

“Andei escrevendo há algum tempo algumas notas a respeito da maneira de se construir um 
modesto abrigo anti-aéreo. (...)  Sempre parti do princípio de que esses abrigos são 
desnecessários e ainda hoje, quando a guerra parece aproximar-se mais dessa cidade, que se 
convencionou chamar a ‘fronteira sensível da América’, continuo a acreditar na 
impossibilidade de ser empreendido um ataque aéreo contra Natal. As fanfarronadas da 
Alemanha e da sua parceria nunca tiveram outra intenção se não a de nos atemorizar. (...)” 
(A REPÚBLICA, 19 de novembro de 1942, p. 3).

Esse texto de Rivaldo Pinheiro foi um dos poucos momentos em que publicou artigos ou 

matérias assinadas pela equipe de repórteres do jornal. Mais polêmico ainda, foi o fato de que 

o jornalista expressou uma opinião contrária às recomendações do governo. 

Coincidentemente, dois dias depois da publicação de Rivaldo Pinheiro, o jornal publica um 

aviso do Serviço Regional de Defesa Passiva Anti Aérea – S.D.P.A.-Aé, em que é feita uma 

ameaça àqueles que não cumprirem as normas de segurança fixadas para o caso de ataques à 

cidade: 

“Realizando-se durante esta semana as manobras da guarnição, o Exmo. Sr. gal. Cordeiro 
de Farias e o cel. André Fernandes de Souza, diretor regional do S.D.P.A.-Aé, farão 
proceder-se em Natal, nos dias 23, 24 e 25, ensaios de defesa passiva. Nos dias acima 
referidos, o escurecimento público e particular será em estado normal e permanente, sendo 
de esperar a mais completa fiscalização por parte da população, para que essa medida 
defensiva tenha absoluta eficácia. Aos motoristas recomenda-se a máxima atenção e 
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obediência às instruções já conhecidas quanto à marcha dos autos, abafamento e simulação 
das luzes, etc. Em estado de guerra, o serviço de defesa passiva aguarda a colaboração real 
de todos os brasileiros para um esforço comum em benefício coletivo. Os transgressores 
serão punidos inexoravelmente com a forma expressa da legislação em vigor” (A 
REPÚBLICA, 21 de outubro de 1942, p. 1).

Mais duas matérias, “Defesa Passiva Anti-aérea”, e “Ensaio de Defesa Passiva”, 

publicadas, respectivamente, nos dias 9 de junho e 21 de outubro de 1942, representaram bem 

o clima de tensão vivido naquele período.

Nessa época, intensificou-se a propaganda de guerra com o apelo ao alistamento 

voluntário – tanto para soldados quanto para “alertadores”, recrutados para trabalhar junto ao 

S.D.P.A.-Aé, que era constituído por nove serviços públicos federais, estaduais e municipais, 

além de serviços privados, com atuação em todo território nacional. Em algumas páginas do 

jornal “A República” eram colocadas frases conclamando a população para se alistar no 

serviço de defesa passiva, como por exemplo: Natalense, a defesa passiva da cidade precisa 

dos vossos serviços. Acorrei, portanto, ao alistamento no posto da Prefeitura Municipal. 

Colaborar neste serviço é um dever e uma honra33.  

A propaganda também apelava para o apoio aos países aliados – no caso de Natal, para a 

simpatia aos norte-americanos – e para a repulsa aos países do Eixo. Adotaram-se medidas de 

rígido controle sobre os estrangeiros, principalmente os oriundos dos países inimigos, 

suspeitos de formar uma quinta coluna no país. 

A importância de Natal como ponto estratégico de defesa do continente na Segunda 

Guerra tornou-se crescente. Segundo Smith Jr. (1993) Natal fora escolhida, em novembro de 

1942, para sediar o quartel-general dos EUA no Atlântico Sul, antes situado na Guiana 

Inglesa.  Essa mudança, no entanto, não foi noticiada abertamente pela imprensa, mas o 

conteúdo do noticiário nesse período aponta para a importância que a capital potiguar tinha no 

cenário da guerra.  

                                                
33 A REPÚBLICA, 10 de outubro de 1942, p. 1. 
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Pinto (2000) explica que Natal, por sua condição de lugar estratégico na defesa do 

continente, era despistada dos olhares do resto do mundo. No entanto, constatamos o 

interessante fato de que nenhuma das grandes personalidades da guerra, instaladas em Natal 

ou de passagem pela cidade, tenha concedido entrevista para repórteres dos jornais locais, 

com exceção do filho do presidente Getúlio Vargas, o médico Lutero Vargas, que, visitando a 

cidade, em outubro de 1942, recebeu um repórter de “A República” para uma entrevista.  

O principal comandante das forças armadas norte-americanas em Natal, general Robert 

Walsh, não se deixava fotografar e só concedia entrevistas para os jornais editados em inglês 

para o pessoal das bases militares – o Foreign Ferry News (1943-45) e o The SAT’D Weekly 

Post (1943-1946). Essa atitude talvez tenha sido no sentido de manter a integradidade do 

comandante em terras brasileiras. As entrevistas de Vargas, depois do histórico encontro com 

Roosevelt, em janeiro de 1943, por exemplo, foi dada quando de sua volta ao Rio de Janeiro, 

retransmitida, assim, para Natal pela Agência Nacional. Nem as autoridades locais, como o 

Interventor Federal Rafael Fernandes, o general Cordeiro de Farias, comandante da Guarnição 

de Natal, e o jornalista Edílson Varela, diretor do DEIP, concediam grandes entrevistas da 

cidade. 

Um exemplo disso pode ser observado durante a visita do Secretário da Marinha norte-

americana, Coronel Frank Knox, a Natal. No dia 1º de outubro o jornal publica uma matéria 

retransmitida do Serviço Especial da Interamericana, de Washington, para Natal, pela 

Agência Nacional: Em visita ao Brasil o Secretário da Marinha dos EE.UU. - O Sr. Knox faz 

importantes declarações à imprensa - Impressões da Base de Natal – um dos pontos mais 

fortificados do mundo. 

A visita do Secretário da Marinha dos Estados Unidos ao Brasil foi considerada pelos 

norte-americanos como uma demonstração concreta da importância que os Estados Unidos 

enxergam na posição do Brasil na estratégia da guerra das Nações Unidas.  
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“(...) O Brasil, o maior país do hemisfério ocidental, possuidor de recursos inesgotáveis, 
está fadado a ser o grande celeiro das Nações Unidas, mas a par disto, é de uma importância 
estratégica enorme, sendo o seu porto de Natal o ponto mais próximo de Dacar, na base 
francesa que tudo indica está sendo usada pelos alemães com a criminosa cumplicidade do 
governo de Vichi (...)”. (“A República”, quinta-feira, 1º de outubro de 1942, p. 4). 

O fato de sua vinda a Natal, numa espécie de revista das tropas, denotou a importância da 

cidade na estratégia defensiva do hemisfério. 

“(...) Natal, desde os primeiros momentos da guerra, foi olhada pelos observadores 
competentes como a sentinela avançada das nações americanas numa remetida alemã contra 
o nosso hemisfério. A visita do secretário da Marinha dos Estados Unidos ao Brasil, num 
momento em que a esquadra americana está empenhada em operações de enorme vulto nas 
águas do Pacífico e do Atlântico, tem um significado singular, pois o chefe das forças 
navais americanas não iria deixar o seu posto no quartel general das Nações Unidas para 
um mero passeio na América Latina. O secretário da Marinha (...) visitou demoradamente 
as instalações militares em Natal, no Brasil, trocou idéias com os oficiais brasileiros e 
americanos que trabalham naquele reduto das Nações Unidas e teve a oportunidade de 
declarar à imprensa que Natal constitui umas das bases navais mais notáveis do mundo”. 
(Idem) 

Uma outra matéria, O Rio Grande do Norte e o momento atual, apresenta uma Entrevista 

do jornalista Edílson Cid Varela, então diretor de “A República” e do Departamento Estadual 

de Imprensa e Propaganda, ao jornal “A Manhã”, do Rio de Janeiro, quando de sua visita 

àquela cidade. 

Ao ser perguntado sobre a situação em que vivia Natal, Varela colocou para o jornal 

carioca que a cidade havia se transformado numa sentinela avançada da defesa continental, 

num centro de irradiação patriótica para o mundo. Numa longa entrevista, o diretor do DEIP 

falou sobre o trabalho do interventor Rafael Fernandes, sobre as atividades do Departamento 

de Imprensa do Estado, sobre os trabalhos assistenciais da Cruz Vermelha e da Legião 

Brasileira de Assistência, como também sobre o preparo da reserva aérea no Estado. 

À medida em que Natal tornava-se mais importante no teatro da guerra, aumentavam as 

possibilidades da cidade ser alvo de ataques. Para tanto, o Serviço de Defesa Passiva 

intensificou os exercícios de defesa da cidade, com o objetivo de ensinar à população como 

agir nos momentos adversos. 

“Encerraram-se ante-ontem, à noite, os exercícios de defesa passiva anti-aérea, iniciados 
sexta-feira última, nesta capital com o concurso das forças aéreas e elementos da defesa 
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ativa e passiva da cidade. Esses exercícios foram levados a efeito em harmonia com as 
manobras de unidades do exército aqui sediadas, por determinação do comando da 
Guarnição Federal”. (“A República”, terça-feira, 27 de outubro de 1942, p. 3). 

A matéria ressaltou a disciplina da população e considerou satisfatórios os exercícios, que 

duraram três dias. 

“(...) Os exercícios a que acabamos de assistir, e que tiveram a duração de três dias 
consecutivos, foram, em todos os sentidos, o coroamento do intenso período de instrução a 
que os habitantes de Natal têm sido submetidos. Evidentemente eles se revestiram de 
completo êxito, para isso concorrendo brilhantemente os elementos responsabilizados pela 
defesa ativa e à nossa população, cujo espírito de disciplina ficou mais uma vez 
comprovado (...)”. (Idem)

Seguindo a linha do discurso anti-Eixo, algumas matérias são publicadas no sentido de 

denunciar atos de sabotagem que teriam o intuito de desmoralizar os serviços governamentais 

relacionados à preparação da cidade para sua defesa passiva e ativa. É o caso do texto Somos 

soldados e estamos em guerra, publicado no dia 17 de novembro. 

“(...) A forma atual de sabotage que temos visto é a desmoralização dos serviços 
defensivos, criados pelo eminente presidente Getúlio Vargas. O período que atravessamos é 
de suma gravidade militar e social. (...) Uma das atitudes de impatriotismo (sic), achando 
mesmo à uma interpretação criminosa, é propagar, difundir e espalhar comentários contra 
as medidas aconselháveis e dirigidas pelo SERVIÇO DE DEFESA PASSIVA, a fim de 
evitar maiores danos causados por um ataque dos eixistas à cidade de Natal (...)”. (“A 
República”, terça-feira, 17 de novembro de 1942, p. 3). 

O autor do texto faz um apelo ao patriotismo, alertando para o grau de tensão em que a 

cidade estava vivendo. 

“(...) Ninguém tem o direito de iludir-se sobre a gravidade do momento em que vivemos, a 
responsabilidade que a todos atinge de colaborar ativamente para um sistema ainda mais 
completo e decisivo de repulsa aos meios empregados pelos inimigos. (...) Precisamos 
consolidar, manter, sistematizar as conquistas, intensificar o auxílio e, acima de tudo, 
conservar em estado de vigilância, de mobilização pronta, o espírito do nosso povo, que a 
ninguém deverá pedir os exemplos de disciplina, de respeito e de amor ao seu país. A 
atitude em contrário é auxílio levado ao inimigo, é colaboração constante ao adversário. 
Estamos na guerra total. Guerra implacável, técnica e imprevista (...)”. (Idem). 

3.3.5. 1943 – Encontro histórico na capital potiguar 

O ano de 1942 trouxera profundas mudanças na relação do Brasil com o conflito mundial. 

Ainda sofrendo com a escassez de produtos, o país intensifica campanhas para aquisição de 

material pra indústria bélica, como observamos na nota publicada no dia 16 de janeiro. 
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“Campanha do Estanho - O Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda está 
patrocinando uma campanha pela aquisição de estanho para nossa produção de guerra. É 
um movimento dirigido especialmente ao povo, às famílias da nossa sociedade, às classes 
operárias, a todos aqueles que desejem prestar sua contribuição pessoal ao fomento do 
potencial bélico nacional, por uma forma cômoda e em nada dispendiosa, ao alcance de 
todos os brasileiros de boa vontade. (...) Em todas as nações atualmente em guerra contra o 
Eixo, notadamente os Estados Unidos, (...) processa-se um aproveitamento total de todas as 
reservas de matérias-primas em condições de serem utilizadas nas fábricas. Nesse esforço 
coletivo, os particulares cooperam de maneira altamente proveitosa, evitando todo e 
qualquer desperdício de ferro, alumínio, estanho, borracha e diversos outros materiais 
contidos nos objetos de seu uso pessoal. (...) Tendo participado com franco êxito das 
campanhas anteriores, o Rio Grande do Norte tem agora nova oportunidade de ampliar o 
seu concurso à indústria de guerra do país. Veremos, assim, pelos quartéis, os tubos vazios 
de pastas dentifrícias e outros artigos caseiros feitos de estanho. Evitando esse desperdício, 
estaremos contribuindo para a vitória do esforço de guerra nacional.” (“A República”, 16 de 
janeiro de 1943, p. 3).

O Nordeste vivia uma situação particular, com a iminência da seca. Desde março desse 

mesmo ano, “A República” publicava matérias sobre o assunto. Em janeiro de 1943, a matéria 

intitulada Para sanar a seca no RN falava sobre o flagelo climatérico que assolava a região e 

sobre as estratégias da Inspetoria Federal de Obras Contra a Seca - o futuro DNOCS - para o 

combate à seca34. 

Mas, segundo Smith Jr. (1993) o encontro dos presidentes Getúlio Vargas, do Brasil, e 

Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, faria história naquele ano. 

Dias antes do histórico encontro, o ministro da Aeronáutica, Salgado Filho, havia feito 

uma inspeção às bases aéreas de Fortaleza e Natal, tendo concedido entrevista ao Diário de 

Pernambuco sobre essa visita. A entrevista foi transcrita pelo jornal “A República” e 

promoveu grande repercussão. Na ocasião o ministro declarou que a humanidade não sabe 

ainda o que vai dever aos americanos pela vitória desta guerra35.  

“(...) o ministro declarou que o esforço norte-americano merece ser realçado para que a 
humanidade possa render homenagem que lhe ficará a dever pelo que presentemente vêm 
fazendo em resguardo das nossas conquistas de progresso, dos nossos sentimentos, das 
nossas vidas e, sobretudo, da soberania dos povos que só dentro da liberdade podem viver 
(...)”. (“A República”, 23 de janeiro de 1942, p.1). 

Na edição da sexta-feira, 29 de janeiro de 1943, o jornal traz como manchete principal: 

Rio, 29 (AN) – Comunicado de última hora do Departamento de Imprensa e Propaganda: O 

                                                
34 A REPÚBLICA, 8 de janeiro de 1943, p. 4. 
35 A REPÚBLICA, sexta-feira, 22 de janeiro de 1943, p. 1. 
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presidente da República, senhor Getúlio Vargas acha-se, desde ontem, em Natal, aonde foi ao 

encontro do senhor Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, 

que ali esteve em seu regresso de Casablanca a Washington. Os detalhes dessa memorável 

entrevista serão divulgados logo após a chegada do presidente Getúlio Vargas a esta capital. 

Por pouco esse que foi um dos grandes acontecimentos na história da Segunda Guerra não 

tem Natal como palco. O presidente Roosevelt estava “devendo” a Getúlio Vargas um 

encontro, sugerindo, então, que se reunissem em Trinidad onde poderiam conversar durante 

três dias, em completa calma (FALCÃO, 1999:169). Entretanto, o chefe norte-americano 

depois de reunir-se com o dirigente inglês Winston Churchill, por ocasião da Conferência de 

Casablanca, no Marrocos, teria obrigatoriamente de passar por Natal, fazendo uma escala até 

Washington.  Desta feita, sugeriu a Getúlio que o encontrasse nesta capital.  

“A República” não circulou no dia 28 de janeiro, uma quinta-feira e, “coincidentemente”, 

o dia do encontro entre os dois presidentes. Levantamos uma hipótese para tal acontecimento. 

Vargas havia chegado em Natal na noite do dia 27. A julgar pela movimentação inerente a 

uma redação de jornal, essa é a hora em que todos estão imbuídos no fechamento da edição 

que circulará no dia seguinte. Com a chegada do presidente, toda a cidade foi pega de 

surpresa, inclusive a imprensa. O encontro era secreto. O presidente norte-americano queria 

informações sobre a atitude dos brasileiros em relação ao ingresso do Brasil nas Nações 

Unidas (FALCÃO,1999:170). Nem as autoridades locais - o interventor Federal Rafael 

Fernandes, general Cordeiro de Farias, almirante Ari Parreiras e o brigadeiro Eduardo Gomes, 

sabiam dele. Melo (1999) relembra: 

“(...) eis que, num dia comum de trabalho, olhando da calçada carros que passavam, a 
surpresa: neles ia o Presidente da República do Brasil e, mais estarrecedoramente ainda, o 
Presidente Roosevelt, dos Estados Unidos. (...) éramos levados a olhar duas ou mais vezes, 
se permitisse a velocidade dos carros, procurando a certeza do que tínhamos visto (...)”. 
(MELO, 1999: 84). 

O que caracterizamos como silenciamento total fica evidente nesse episódio. Diante do 

que poderia ser o maior “furo” de notícia da história da participação de Natal na Guerra, o 
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jornal se calou ou recebeu ordens para se calar – o que é mais provável, uma vez que, com a 

presença dos dois maiores líderes da América daquela época, a cidade - e até os presidentes - 

poderia ser alvo de ataques. 

Desde a noite do dia 27 e durante grande parte do dia 28, todos os olhos estavam voltados 

para a boca da barra do Rio Potengi, onde estava ancorado o destroyer Humboldt, cujas 

instalações sediaram o famoso encontro.  

No dia 29, “A República” publicou apenas o comunicado oficial do DIP, enquanto 

aguardava outras notas oficiais sobre o acontecimento. Enquanto isso, “A Ordem”, por 

exemplo, nesse mesmo dia, publicava uma pequena matéria sobre o encontro, antecipando 

informações que o órgão de imprensa oficial só iria publicar no dia seguinte.  

Na primeira página da edição de 30 de janeiro o jornal trouxe grande repercussão da 

entrevista do presidente Getúlio Vargas, depois do seu encontro com o presidente norte-

americano: Conferenciaram em Natal os presidentes Vargas e Roosevelt - Atribui-se uma 

importância extraordinária ao encontro dos dois grandes ‘leaders’ da América. Nesse dia, a 

margem direita da página trouxe uma breve biografia de Roosevelt, com uma grande foto – a 

mesma utilizada na edição anterior, junto à foto de Vargas – fazendo menção ao seu 

aniversário, comemorado neste dia. Roosevelt nascera a 30/01/1882, em Hyde Park, Estado 

de Nova York/Estados Unidos. 

“Natal teve a honra de hospedar mais de um dia os dois iminentes “leaders” da América, 
Getúlio Vargas, presidente da República do Brasil, e Franklin Roosevelt, presidente dos 
Estados Unidos. Os dois grandes estadistas vieram a esta capital acompanhados de altas 
personalidades brasileiras e norte-americanas, aqui mantendo conversações de importância 
transcendental, tanto para as relações entre o nosso país e aquela nação irmã, quanto para o 
intercâmbio político continental e para o próprio desenvolvimento da guerra em que se 
acham empenhados o Brasil e os Estados Unidos. A data desse encontro famoso e histórico 
possivelmente já estava marcada (...)”. (“A República”, sábado, 30 de janeiro de 1943, p. 
1). 

A matéria diz que os presidentes conversaram em francês, língua oficial da diplomacia, e 

também, em inglês. Fala, ainda, da repercussão do encontro. 

“(...) A conferência mantida pelos grandes “leaders” da América nesta capital, está sendo 
comentada em todo o país e no estrangeiro como o acontecimento mais importante dos 
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últimos dias e como um fato de extraordinária repercussão internacional. (...) Nesta hora 
decisiva para o destino da humanidade, a reunião de Roosevelt e Getúlio Vargas nesta 
cidade, que é atualmente um dos pontos vitais da estratégia da guerra em todos os 
continentes, constitui efetivamente um acontecimento de relevo transcontinental, que afeta 
os próprios destinos do Brasil e da América”. (Idem) 

Ainda nesta edição, pequenas notas abrem o texto da entrevista concedida pelo presidente 

Getúlio Vargas no seu retorno ao Rio de Janeiro. Os títulos são os seguintes: A nota do pres. 

Roosevelt para a imprensa americana – Ameaça submarina, Eliminada a possibilidade de 

uma ameaça nazista, Medidas de segurança, O Atlântico livre do perigo, A nota do 

presidente Roosevelt e Regressou ao Rio o Presidente da República.  

É válido explicar que, nas edições em que serão abordados assuntos importantes, o jornal 

traz sempre uma manchete com texto bem maior, como forma de chamar a atenção para o 

tema que virá em seguida.  

Uma matéria, produzida em Natal, descreve o encontro dos “líderes da América” na 

cidade: A Conferência do Rio Potengi. 

“Notícias de Natal relatam que o pres. Vargas chegara a Natal no dia 27, às primeiras horas 
da noite, dirigindo-se, em seguida ao desembarque, para bordo de um navio de guerra, no 
qual pernoitou. No dia seguinte, ontem, chegou o pres. Roosevelt, no quadri-motor (sic) 
procedente da África, seguindo imediatamente ao encontro do pres. Vargas a bordo do 
navio, iniciando-se, imediatamente, as conversações que duraram até pouco depois das 12 
horas. Às 14h, o interventor Rafael Fernandes, general Cordeiro de Farias, almirante Ari 
Parreiras e o brigadeiro Eduardo Gomes foram chamados para conferenciar com o 
presidente. Vargas. Logo após, o presidente Vargas, o presidente Roosevelt, general Walsh, 
almirante Ingram, general Cordeiro de Farias, almirante Ari Parreiras, brigadeiro Eduardo 
Gomes, embaixador Caffery, interventor Rafael Fernandes e o cônsul americano visitaram 
os quartéis da cidade, rumando, após, para a grande Base Aérea de Parnamirim, que foi 
percorrida demoradamente (...)”. (“A República”, sábado, 30 de janeiro de 1943, p.1). 

A matéria explica que o povo de Natal batizou o encontro entre Vargas e Roosevelt como 

a Conferência do Rio Potengi, pelo fato da reunião ter acontecido a bordo do navio ancorado 

naquele rio. 

O jornal também publica matérias sobre a repercussão do encontro na imprensa 

estrangeira, como foi o caso do texto O Brasil e o presidente Vargas, tradução da matéria da 

Associated Press, retransmitida pela Agência Nacional, repercutindo a reunião e ressaltando 
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que o encontro representou a importância do esforço de guerra conjunto entre Brasil e Estados 

Unidos. 

“(...) O Brasil e o pres.Vargas agigantaram-se no panorama latino-americano, desde a 
ocasião em que o governo do Rio de Janeiro declarou guerra à Alemanha e à Itália. Como 
um aliado ativo dos Estados Unidos nesta guerra, o Brasil está realmente se tornando cada 
vez mais prestigioso no concerto das repúblicas americanas. É bem possível que este 
panorama geral da política do hemisfério tenha sido abordado e discutido entre os dois 
presidentes no encontro de Natal”. (“A República”, sábado, 30 de janeiro de 1943, p. 3). 

Matérias da Associated Press, oriundas de Nova York e Buenos Aires, demonstraram o 

destaque internacional que o encontro de Natal causou. De Buenos Aires, a imprensa 

lamentou o fato das notícias terem chegado com atraso, não permitindo maiores comentários. 

A nota As fontes oficiais mostram-se reservadas, nessa mesma edição, denota a guarda do 

sigilo em relação às informações da reunião na capital potiguar, que só foram divulgadas, em 

parte, no dia seguinte, com a publicação da entrevista de Vargas no Rio de Janeiro.  

Apenas na edição de 31 de janeiro o jornal publica a matéria Posso asseverar que foi 

completo o nosso acordo – O presidente Getúlio Vargas transmite aos jornalistas a impressão 

geral da sua conferência com o presidente Roosevelt em Natal - Ressaltado por S. Excia. o 

espírito de cooperação entre brasileiros e americanos. 

Regressando de Natal, Getúlio Vargas recebeu representantes de jornais brasileiros e de 

jornais e agências estrangeiras para uma entrevista. O presidente iniciou explicando como foi 

marcado o encontro: 

“Quando o chefe de Estado norte-americano passou pelo Brasil, dirigindo-se à África, fez-
me um convite, manifestando o desejo de, em seu regresso, encontrar-se com o presidente 
do Brasil e com ele conversar. Como se tratava de assunto de absoluta reserva, aguardei sua 
comunicação indo a São Paulo, a fim de assistir às comemorações do dia 25. Fui obrigado a 
deter-me naquela capital mais de um dia, devido à doença do meu filho, sendo ali 
informado de que o ilustre chefe de Estado chegaria ao Brasil na quinta-feira. Voltando ao 
Rio, resolvi partir na véspera desse dia, encontrando-nos, afinal, no dia marcado”. (“A 
República”, domingo, 31 de janeiro de 1943, p. 1). 

As comemorações do dia 25, às quais o presidente se referiu diziam respeito às 

solenidades oficiais do aniversário de fundação da capital paulista, em que ele foi 
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homenageado. Na ocasião, o presidente inaugurou a rodovia Anhanguera, que liga as cidades 

paulistas de Jundiaí e Campinas. 

Segundo Falcão (1999), nessa entrevista o presidente Getúlio Vargas falou muito, mas 

não disse nada. Isso pode ser constatado na observação de alguns trechos da coletiva 

destacados pelo jornal: 

“Completo acordo – ‘Posso asseverar que foi completo o nosso acordo sobre todos os 
pontos do objeto da nossa palestra’. 
(...) 
A duração da guerra - os países aliados preparam-se para uma guerra longa, não querendo 
manter, assim, demasiado otimismo, pois na guerra há imprevistos. O poderio militar da 
Alemanha está evidentemente em declínio. Pode haver um colapso de um momento para 
outro, contudo, trabalha-se como se deve trabalhar em tais emergências, tendo em vista 
uma guerra longa”. 
(...) 
Absolutamente certos da vitória - o presidente da república esclareceu que as suas 
conversações com o pres. Roosevelt não foram assistidas por qualquer outra pessoa. (...) 
não há dúvida de que todos estão absolutamente certos da vitória aliada. 
(...) 
O espírito de cooperação entre brasileiros e americanos - finalizando sua palestra com os 
jornalistas, o presidente salienta o espírito de cooperação que encontrou, em natal, entre 
brasileiros e americanos.  
(...) 
Os problemas do amazonas - os problemas do amazonas estão em plena execução e 
inclusos na cooperação geral do Brasil. É um assunto assentado: em plena execução”. 
(Idem) 

Nessa mesma edição uma matéria produzida em Natal, A visita do presidente Vargas, 

tratou da repercussão do encontro, ressaltando suas conseqüências para o curso do conflito 

mundial e a relevância da Conferência de Natal para os destinos da Segunda Guerra.

“Toda cidade se encontra, ainda hoje, sob a viva impressão da memorável ‘Conferência de 
Natal’, em que se reuniram, aqui, os presidentes Franklin Roosevelt e Getúlio Vargas, com 
o fim de tratarem dos assuntos da mais alta importância para os destinos dos dois povos e 
para o curso do conflito atual. Esse encontro, que passará à história como um dos 
acontecimentos de maior repercussão da segunda grande guerra, será, sem dúvida, de 
resultados os mais promissores para o fortalecimento do Brasil e dos Estados Unidos, 
abreviando, assim, conseqüentemente, a queda final das forças de opressão que levaram ao 
mundo a terrível hecatombe guerreira a que assistimos (...)”. (“A República”, domingo, 31 
de janeiro de 1943, p. 6). 

Um fato inusitado relacionado à estada do presidente Vargas em Natal é relatado, com 

exclusividade, pelo repórter. 

“(...) quando se dirigia para a bordo do destroyer Hamboldt, S. Exca. demonstrou vivo 
interesse por vários garotos, que pescando em pequena canoa, o haviam reconhecido a 
distância. Os pequenos pescadores manifestaram grande contentamento ao identificarem a 
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figura do pres. Getúlio Vargas, que com as maneiras acolhedoras inatas em sua pessoa, e 
que todos os brasileiros bem conhecem, mandou que os garotos fossem levados à sua 
presença. Então, fez-lhes o convite de irem para a Capital Federal, oferecendo-lhes 
matrícula na Escola de Pesca Darcy Vargas, convite este que foi imediatamente aceito com 
a maior satisfação (...)”. (Idem) 

A matéria termina com um tom elogioso ao presidente brasileiro. 

“(...) A permanência do pres. Getúlio Vargas em Natal teve, assim, aspectos interessantes, 
em que, mais uma vez, evidenciamos a atenção do grande chefe pelas cousas da terra e do 
povo brasileiro, que em si depositam as grandes esperanças do seu destino nesta hora grave 
e suprema da sua história”. (Idem) 

Até o início de fevereiro, o encontro dos presidentes foi tema corrente no jornal, como na 

edição de 4 de fevereiro: Tema de numerosos comentários o encontro Roosevelt – Getúlio 

Vargas em Natal. A matéria apresentou comentários publicados na imprensa sobre a 

Conferência de Natal. 

“Rio, 2 – O encontro de Natal é tema de numerosos comentários da imprensa carioca. Natal 
foi a solene afirmativa da maneira eficiente e decisiva porque o Brasil vem cooperando na 
luta contra o eixo. O entendimento entre grandes nações já não se fez sem audiência do 
Brasil (...)”. 

“O encontro de Natal, como uma segunda fase da Conferência de Casablanca, incorpora na 
nossa história um capítulo de significação realmente excepcional (...)”. 
“O laconismo das comunicações oficiais sobre as resoluções em Natal, indica que os 
governos americano e brasileiro concertaram medidas da mais alta importância para a 
intensificação da guerra e a rápida derrota do eixo (...)”. (“A República”, quinta-feira, 4 de 
fevereiro de 1943, p. 1). 

Foi em 1943 que a construção de novos prédios na Base Aérea no Campo de Parnamirim 

se intensificaram. Naquele ano também foi instalada a primeira capela ecumênica do país, 

com a chegada de dois capelães norte-americanos, um protestante e outro católico romano. O 

movimento de aviões também foi maior que em todos os outros anos, uma vez que Natal era a 

única escala pra se chagar a África. Smith Jr. (1993) informa que Natal tornou-se o aeroporto 

mais movimentado do mundo, recebendo cerca de um avião a cada três minutos. 

A preocupação com o lazer dos soldados estrangeiros cresceu naquele ano, sendo 

realizado em maio de 1943 o primeiro baile no clube USO. O evento, que seria organizado 

constantemente, auxiliou na redução do tédio dos soldados bem como melhorou a relação 

entre brasileiros e estrangeiros na cidade. 
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O clube também passou a promover cursos de português, história e geografia do Brasil 

para os soldados, sempre no intuito de melhorar as relações entre as duas culturas. 

3.3.6. 1944 – O fim iminente 

Em 1944 começa o declínio da importância de Natal como ponto de defesa estratégica do 

continente. No entanto, até meados daquele ano, o Campo de Parnamirim fora considerado o 

aeroporto internacional das Nações Unidas. 

A preocupação das autoridades em relação ao convívio entre brasileiros e estrangeiros 

ainda era grande. As pessoas da cidade, principalmente as da alta sociedade e que falavam 

inglês, apesar de cordiais, se ressentiam de algumas atitudes dos soldados norte-americanos 

junto à população local, o que provocou alguns atritos. 

Foi nesse ano que, sob a direção do capitão Wilfred Morin, começou a ser escrita a 

história da Base, que contou com a ajuda do historiador e sociólogo Câmara Cascudo. O 

trabalho resultou numa publicação de 231 páginas com um suplemento fotográfico de 50 

páginas: History of Parnamirim. 

As visitas ilustres ainda eram constantes na cidade, como a primeira dama norte-

americana, Eleanor Roosevelt, que passou por Natal numa viagem que tinha por objetivo 

visitar o pessoal da Marinha e Exército dos Estados Unidos em lugares remotos. Na ocasião a 

censura foi enorme, não sendo permitido que repórteres acompanhassem a sra. Roosevelt. 

Durante as suas visitas aos hospitais, Cruz Vermelha e clube dos oficiais os jornalistas 

poderiam acompanhá-la, mas eram proibidos de publicar qualquer notícia até que a primeira 

dama fosse embora. 

O jornal publica uma matéria de página inteira em que trata da importância de Natal nos 

esforços de guerra: Natal, a mais importante encruzilhada do mundo, com os subtítulos: O 

extraordinário surto de progresso da cidade e os novos problemas de sua administração – 
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Habitação e abastecimento – Um prefeito de larga visão – A porta de entrada do Brasil – Os 

nossos ilustres visitantes.  

“É fácil imaginar as responsabilidades em face das quais se encontra, hoje, o dr. José 
Augusto Varela, prefeito de Natal. O recenseamento de 1940 apurou para o município uma 
população de 55 mil habitantes e hoje Natal não possui nada menos de 70 mil almas, 
podendo-se calcular mesmo em 80 mil sua população atual, em rápido e contínuo 
crescimento, e esse aumento não ocorreu no curso de muito tempo, mas no decorrer de dois 
anos apenas. 
Outra circunstância que alterou profundamente a fisionomia e vida da cidade foi o fato dela 
se haver tornado uma escala indispensável nas rotas aéreas internacionais. Três grandes 
caminhos aéreos convergem para Natal: do Norte, procedendo do Amazonas e dos Estados 
Unidos; do Leste, procedente da África, da Europa, do Médio e do Extremo Oriente; e do 
Sul, procedente do Rio, das repúblicas platinas e outras repúblicas sul-americanas. Sob esse 
aspecto, Natal é talvez, atualmente, a mais importante encruzilhada do mundo. 
Há, finalmente, uma outra causa não menos importante, embora nem sempre lembrada, a 
agravar o trabalho e as responsabilidades do chefe do governo municipal. Queremos nos 
referir ao fato de ser Natal, até poucos anos atrás, uma cidade tipicamente provinciana, 
rotineira, despreocupada, sob todos os pontos de vista, particularmente no que se refere ao 
urbanismo e à administração. Há cerca de cinco anos, as únicas zonas convenientemente 
traçadas da cidade, Tirol, Petrópolis e prolongamento do Alecrim, eram praticamente 
despovoadas e foi aí, precisamente, para onde a cidade de expandiu. A prefeitura era 
deficientemente servida de pessoal, tanto na burocracia como nos serviços especializados. 
Governos anteriores muito fizeram para necessária adaptação às novas circunstâncias e 
necessidades para atender esses novos, complexos e variados problemas surgidos. Mas, 
havia muita cousa a fazer e a primeira medida que se empunha (sic) era combater os vícios 
e a rotina, traçar novos rumos, de acordo com as possibilidades e convocar, para este 
trabalho, outros elementos capazes. Em rigor, o dr. José Varela foi o primeiro prefeito de 
Natal a fixar e estudar os problemas da administração da cidade em seu conjunto e a atacá-
los segundo um plano convenientemente traçado. 
“O problema da habitação”
No ano próximo findo, verificou-se um record na construção de casas residenciais e outros 
edifícios em Natal. O último record cabia ao ano anterior, que sobrepujara ao de 1941. Isto, 
todavia, não representa nada, é quasi (sic) natural que assim aconteça em uma cidade em 
plena fase de desenvolvimento. O importante, porém, é que o número de construções de 
1943 foi superior ao duplo daquele verificado em 1942, que por sua vez superou quasi (sic) 
isto ao de 1941. 
Nos últimos dez anos construiu-se em Natal um número de casas de todos os gêneros, quasi 
(sic) igual ao número de casas existentes em 1943. E, para isso, só os dois anos 
concorreram cerca da metade. Em dezembro de 1943 foi concluído um número de casas 
superior ao total das construções em 1933 ou 1934 e esse ritmo continua progressivo. Por aí 
se conclue (sic) facilmente de como aumentaram as necessidades desse particular em Natal. 
Porém, há uma cousa (sic) ainda: já há dois anos que uma das cousas mais difíceis, se não a 
mais difícil na cidade, é obter-se uma casa para alugar onde quer que seja. O meio mais 
certo é comprar um terreno e construir, o que não é possível a qualquer um, porque dentro 
dos três ou quatro meses necessários para isso não é absolutamente provável que se obtenha 
outra. Os hotéis e pensões vivem super lotados.  
“O problema dos abastecimentos”
Enquanto as necessidades de abastecimentos aumentaram em 50, 40 ou 30%, no mínimo, as 
necessidades para atendê-las aumentaram em proporção muito maior. Três anos sucessivos 
de seca no sertão fizeram diminuir lastimavelmente os rebanhos no interior do Estado (...). 
As necessidades aumentaram terrivelmente em conseqüência do aumento da população, 
aumento para o qual muito concorreram também as imigrações provocadas pelas secas e 
pela possibilidade de emprego nas grandes obras que aqui estavam em curso para a defesa 
do Brasil e do hemisfério. 
As importações tornaram-se difíceis. Houve época em que a chegada de um comboio 
marítimo ao porto de Natal configurava-se em um dia de festa popular. Ainda hoje a 
importação é feita com dificuldade e muita demora, mas, a situação vem sendo vencida. 
“Natal, a porta de entrada do Brasil”
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Viajantes de todas as categorias e de todas as partes do mundo chegam diariamente a Natal 
há muito tempo. Aqui estiveram os presidentes Getúlio Vargas, Roosevelt, o primeiro 
ministro de Churchill, Wendell Wilkie, a sra. Chiang Kai-Chek, a sra. Eleanor Roosevelt. 
Por aqui têm passado embaixadores e representantes diplomáticos de quase todos os países: 
turcos, mussulmanos (sic), suíços, espanhóis, ingleses, americanos, franceses, chineses, 
russos australianos. Muitos deles são jornalistas ou escritores que andam anotando, 
comentando e comprando e que mais tarde desejarão prestar depoimento sobre essas 
viagens. 
O que eles dirão do Brasil? E esta é a nossa primeira preocupação. Muitas vezes eles não 
virão senão essa pequena e risonha cidade do Natal. E é justo que deponham do Brasil em 
tais circunstâncias? Ninguém os poderá impedir. E uma vez que assim é, o que se torna 
necessário é fazermos de Natal um genuíno retrato do Brasil, isto é, tanto quanto sejamos 
capazes, tornar possível nessa cidade uma visão do conjunto real do país. 
Com a cooperação dos poderes públicos estadual e federal, a prefeitura muito tem 
procurado fazer com esse objetivo e muita coisa tem sido feita. E essa tem sido, realmente, 
uma das preocupações fundamentais do prefeito José Varela. (...) É de interesse que esses 
viajantes não tenham uma má impressão do Brasil pelas coisas feias que vêm em Natal 
(...).” (“A República, quarta-feira, 19 de abril de 1944, p.4). 

A partir daí o jornal destaca algumas ações da prefeitura como a criação de um forno de 

incineração e do matadouro público modelo, a arrecadação mais eficiente de impostos, o 

aumento do quadro de funcionários da prefeitura, a repressão à exploração dos preços no 

comércio, a sistematização urbana, entre outras. Como podemos observar, essa matéria, 

apesar de assumir um tom elogioso ao então prefeito de Natal, José Varela, traça um 

panorama da cidade naquela época. 

Com o aumento das opções de lazer para os militares, o ano de 1944 ficou marcado pela 

campanha contra doenças venéreas em Natal. O cuidado era tanto que em determinado 

período Natal foi considerada zona proibida e soldados e prostitutas tinham que passar pelo 

posto de profilaxia para exames. 

As possibilidades de ataque ao Brasil tornavam-se remotas, talvez por isso Natal deixara 

de ter a importância militar estratégica. Melhorar as relações entre brasileiros e norte-

americanos era o principal intuito nessa época. Os estrangeiros faziam questão, segundo relata 

Smith Jr. (1993), de ratificar que a presença dos militares em solo brasileiro tinha o único 

objetivo de terminar o quanto antes com a guerra, além do que, renovaram o compromisso de 

devolver ao Brasil as bases militares ao término do conflito. 
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Nesse sentido, as aulas de português para os estrangeiros foi intensificada e, também 

como ato de amizade, no Natal daquele ano, o pessoal do Campo de Parnamirim fez doações 

voluntárias ao comitê natalino da cidade para serem entregues às crianças carentes do local. 

O fim da Segunda Guerra parecia iminente e a permanência dos militares em solo 

potiguar seria abreviada. 

3.3.7. 1945 – Brasileiros partem para o campo de batalha 

O ano de 1945 marca a ida dos soldados da Força Expedicionária Brasileira – F.E.B. para 

o combate na Europa. Considerados verdadeiros heróis e tratados como celebridades, os 

soldados brasileiros ganharam destaque nas páginas do jornal, que passou a publicar fotos, 

repassadas por agências internacionais, como a Interamericana, mostrando a ação dos 

pracinhas no “front”. Essas fotos sempre eram apresentadas nas primeiras páginas, 

semelhantes ao que se chama nos dias de hoje de “foto-legenda”, e traziam o “retrato” de 

momentos de lazer e descanso dos soldados, socorro a feridos, exercícios de guerra. Tanto os 

pilotos das esquadrilhas de caça quanto os pracinhas eram exaltados por sua bravura e 

competência em prol da vitória aliada. 

Uma nota publicada no dia 26 de janeiro informou que o Serviço Especial da F.E.B. 

passou a editar na Itália o jornal “O Cruzeiro do Sul”, no sentido de aproximar os soldados em 

combate das coisas do Brasil. 

Naquele ano o cenário político do Brasil começou a dar sinais de mudança, uma vez que 

em diversas partes do país se via o apelo ao retorno da democracia, adiado em virtude da 

guerra. Dentro e fora dos círculos militares, a sociedade ansiava pelo fim do Estado Novo e o 

presidente Getúlio Vargas era severamente criticado por seus opositores.  

O jornal começou a publicar a coluna “momento político nacional”, em que dava conta do 

desenrolar dos acontecimentos políticos no país. Nessa época começaram a surgir os partidos 
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políticos, como a União Democrática Nacional – UDN e o Partido Social Democrático – PSD. 

Com a proximidade das eleições presidenciais, o PSD passou a ter uma página inteira no 

jornal “A República” dedicada às suas realizações. Ficava evidente de que lado a imprensa 

oficial estava “jogando”.  

Mas esses acontecimentos não alteraram o prestígio das bases norte-americanas em solo 

brasileiro. Uma matéria publicada na edição do dia 16 de março, Suprema afronta, denotava 

bem o espírito de repúdio às forças do Eixo. 

“(...) A existência do nazismo é o exemplo vivo do que pode acontecer a uma nação que se 
desintegra da comunhão humana porque se considera, loucamente, acima da Humanidade. 
Como se poderia facilmente prever, a própria Alemanha seria, por fim, talvez a maior 
vítima dos frutos venenosos dos irracionais princípios do seu governo e da falsidade de sua 
filosofia de vida. 
(...) Queremos que os nazistas nos odeiem porque sua amizade é uma ignomínia. Mas, do 
fundo do nosso ser milenarmente educado na tradição de fraternidade do mundo latino, 
repelimos com asco sua última afronta”. (“A República”, sexta-feira, 16 de março de 1945). 

A matéria assemelha-se a um artigo, apesar de não estar assinada, e faz críticas ferrenhas 

às notícias das prisões de brasileiros em solo alemão que estavam sofrendo discriminação 

racial por parte dos “algozes”, sendo assim concluída: Malditos sejam os bárbaros que se 

dizem arianos!

O Campo de Parnamirim ainda era ponto estratégico para manutenção, abastecimento e 

escala dos aviões que se dirigiam para o cenário da guerra, e o Hospital Naval, inclusive, 

chegou a receber feridos no conflito.  

Em abril daquele ano, a imprensa mundial publica a notícia da morte do presidente norte-

americano Franklin Delano Roosevelt, vitimado por uma hemorragia cerebral, em 

Washington, no dia 12 daquele mês. Durante algumas edições, o jornal publicou diversas 

matérias repercutindo o falecimento do líder dos Estados Unidos. Posteriormente, assumiu a 

presidência do país Harry Truman. 

Foi em 1945 que a guerra entre o Japão e os aliados ficou mais acirrada. Em maio o jornal 

anuncia que, com a ajuda da F.E.B. intensifica-se o combate entre Estados Unidos e a nação 
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nipônica, que ficou sendo chamada de A guerra do Pacífico. Ainda naquele mês o Atlântico 

Sul foi classificada, oficialmente, como área de não-combate – non combat area (Smith Jr., 

1993:187).  

Na edição do dia 3 de maio, “A República” anuncia: Berlim caiu ontem – rendição 

incondicional das forças germânicas na frente italiana. A notícia transmitida pela agência 

Reuters dava conta do anúncio oficial do presidente Truman em relação à rendição dos 

alemães. A partir desse anúncio, o jornal passou a publicar as comemorações em todo o 

mundo pelo fim da guerra, enquanto pairava no ar o mistério sobre onde estaria o corpo do 

primeiro-ministro alemão, Adolf Hitler, que teria se suicidado, segundo divulgaram os russos. 

A edição do dia 8 de maio foi especialmente dedicada à repercussão da rendição alemã, 

sendo esse dia declarado como feriado nacional pelo presidente Getúlio Vargas. A Alemanha 

rendeu-se incondicionalmente aos aliados, O dia 8 de maio passará à história como o Dia da 

Vitória, O corredor da vitória, foram algumas das manchetes nessa edição. Durante todo esse 

mês o tema central do noticiário foi a rendição alemã. Em telegrama ao presidente Getúlio 

Vargas, o Rei Jorge VI, da Inglaterra afirmou que o Brasil pode reivindicar para si parte 

digna da vitória36. Em todo o Brasil, e também em Natal, vários bailes festivos foram 

realizados em comemoração à vitória aliada. Um artigo publicado em “A República”, nessa 

mesma edição do dia 10 de maio, demonstrou ironia às atitudes da Alemanha durante o 

conflito: Alemanha! Alemanha! Que fizeste?37

No entanto, em meio às comemorações, a guerra no Pacífico contra os japoneses não 

podia ser esquecida. Tanto que ainda na edição de 10 de maio, uma nota na página 11 

informava que Natal voltaria a ser fundamental na defesa dos aliados. 

“Rio, 8 – ‘O Globo’ diz que, agora que vai intensificar a guerra com o Japão, a cidade de 
Natal volta a ter papel relevante, como teatro de uma das maiores manobras da história. 
Basta dizer que, somente pela Base de Parnamirim, um milhão de homens irão transitar 
rumo ao Japão, via Estados Unidos, sendo que ali farão escala, diariamente, cerca de dois 

                                                
36 A REPÚBLICA, quinta-feira, 10 de maio de 1945, p.1. 
37 A REPÚBLICA, quinta-feira, 10 de maio de 1945, p.4
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mil aviões de transporte, até perfazer o total acima”. (“A República”, quinta-feira, 10 de 
maio de 1945, p.11). 

A partir do mês de junho, com o anúncio oficial da candidatura do ex-ministro da 

Guerra, Eurico Gaspar Dutra, à presidência da República pelo PSD, tendo como opositor o 

brigadeiro Eduardo Gomes, intensificou-se o noticiário sobre as questões políticas pelas quais 

vivia o país. Na edição do dia 29 de julho, “A República” publica, na primeira página, a 

matéria A política financeira do presidente Vargas – Respondendo à crítica de Belo 

Horisonte (sic), o Ministro Souza Costa responde aos principais pontos do discurso político 

do brigadeiro Eduardo Gomes38. Nessa mesma edição, uma pequena matéria transmitida de 

Nova Iorque tratava de um acidente aéreo em que um avião chocou-se contra o Empire State 

Building, que foi considerado pelas autoridades norte-americanas como um ataque japonês. 

Na edição do dia seguinte, Natal vira notícia nacional em virtude da realização da 

cerimônia do Fogo Simbólico da Pátria, que, naquele ano, partiu da capital potiguar em 

direção à cidade de Porto Alegre. O evento, que aconteceu na Praça André de Albuquerque, 

foi uma homenagem aos pracinhas da F.E.B. e contou com a presença de autoridades civis e 

militares do Brasil e Estados Unidos. 

Em 6 de junho o Brasil declarara guerra ao Japão e no mês de julho os primeiros 

soldados brasileiros que lutaram na Itália começaram a retornar ao Brasil. Nesse período, o 

noticiário voltou-se para as homenagens rendidas aos pilotos e pracinhas, recebidos como 

heróis na capital do país, onde desfilaram em carro aberto pelas ruas da cidade. O dia 19 de 

julho, data do retorno do primeiro escalão da F.E.B. foi decretado como feriado pelo 

presidente da República, que chegou a nomear uma comissão de honra para programar as 

festividades em recepção aos militares brasileiros. As festas aconteceram em todo o país e, em 

Natal, especialmente, uma vez que o Campo de Parnamirim se tornou escala dos oficiais que 

regressavam da Itália. 

                                                
38 A REPÚBLICA, domingo, 29 de julho de 1945, p.1. 
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Enquanto a festa se prolongava no Brasil, os Estados Unidos se preparavam para o 

ataque final ao Japão. Rumores de que os norte-americanos utilizariam a bomba atômica para 

pôr fim ao conflito no Pacífico provocou reações contrárias em todo o mundo. Observamos 

que o jornal não noticia o exato dia em que o bombardeio às cidades japonesas de Hiroshima 

e Nagasaki foi realizado. Para a história da humanidade o fato ocorreu no dia 6 de agosto de 

1945, data que ficou conhecida como o “Dia D”, mas apenas na edição do dia 8 de agosto “A 

República” passa a retransmitir as notícias sobre o uso da bomba atômica: Utilizada a bomba 

atômica na guerra contra o Japão – A notícia foi fornecida pelo presidente Truman – O 

tremendo explosivo tem um poder 2.000 vezes superior a “arraza (sic) quarteirões”. 

“Washington, 6 (Reuters) – URGENTE – O presidente Truman, por intermédio da Casa 
Branca, anunciou que a bomba atômica está sendo utilizada pela primeira vez na guerra 
contra o Japão. O tremendo explosivo tem um potencial igual a 20 mil toneladas de TNT, 
de poderio duas mil vezes superior a ‘arraza quarteirões’ britânica”. (“A República”, 
quarta-feira, 8 de agosto de 1945, p.1). 

Ainda nessa edição, uma matéria na última página do jornal, A bomba atômica apressará 

o fim da guerra, dá detalhes sobre o funcionamento da “nova arma” norte- americana. E, na 

edição do dia seguinte, quando é noticiada a declaração de guerra da Rússia contra o Japão, o 

jornal começa a noticiar as reações contrárias ao uso da bomba no Pacífico, como a matéria 

Reação em Londres contra o uso da bomba atômica. 

“Londres, 8 (Reuters) – Existe tudo, menos júbilo, nos comentários da imprensa de hoje 
sobre a bomba atômica. Ela oferece ao gênero humano, na linguagem do Times, uma 
escolha de vida ou morte. Uma alternativa é a tão sonhada riqueza de todos os homens do 
mundo com a abolição de todos os trabalhos servis ou mecânicos e a instituição do 
inimaginável progresso material. Outra alternativa é o rápido fim da vida civilizada sobre a 
face da terra. 
O New Chronicle indaga, em importante editorial, se o mundo está às vésperas de assistir a 
agonia da morte da civilização ou o começo de um mundo novo e mais sadio”. (“A 
República”, quinta-feira, 9 de agosto de 1945, p.1). 

Nesta edição, a matéria Explorações condenáveis apresentou reações às críticas ao 

presidente Getúlio Vargas e seu apoio à candidatura do ex-ministro da Guerra Eurico Gaspar 

Dutra. A matéria também se colocava contra o movimento Queremista, levantado pela UDN, 

do brigadeiro Eduardo Gomes, que queria a continuidade de Getúlio no poder. O texto 
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noticioso já falava de Gaspar Dutra como o próximo presidente da República, dando 

prosseguimento ao desenvolvimento econômico e social do país em todos os aspectos. Na 

matéria foram usadas expressões como governo que garantirá o bem-estar dos brasileiros e 

Dutra, autêntico depositário da confiança do nosso povo. 

De acordo com Falcão (1999) o povo brasileiro assistiu a volta gloriosa dos soldados da 

F.E.B. na crença de que a derrota nazi-facista promoveria uma nova era de liberdade no país. 

No entanto, mesmo antes da chegada dos pracinhas o corpo expedicionário brasileiro sofreu 

uma devassa por parte de oficiais militares do mais alto posto, como o próprio ex-ministro da 

Guerra, Eurico Gaspar Dutra, que viria a ser presidente do Brasil, e o chefe do Estado-Maior, 

Pedro de Góis Monteiro. 

Enquanto a imprensa oficial relatava as festividades exaltando os heróis brasileiros, a 

esses soldados foi dada apenas uma semana de permissão para usar o uniforme da F.E.B. 

“Muitos oficiais da FEB quando regressaram ao Brasil, trouxeram uma receita de 
democracia e de way of life, juntamente com as armas que os americanos lhes forneceram 
para combater na Itália. E não aceitavam a continuação de Vargas no poder”. (FALCÃO, 
1999: 281). 

Assim, no plano internacional, a guerra entre norte-americanos e japoneses que se 

prolongara após a rendição alemã, terminou em agosto daquele ano, com a destruição das 

cidades de Hiroshima e Nagasaki pela bomba atômica. Começava, nesse momento, a Guerra 

Fria contra a União Soviética. 

No plano nacional, o Partido Trabalhista Brasileiro – PTB começava a campanha pela 

permanência de Getúlio Vargas no poder. O chamado “Queremismo”, em alusão à expressão 

“queremos Getúlio”, tomava conta do país. Enquanto o processo eleitoral envolvia toda a 

população, a conspiração para a derrubada de Getúlio Vargas desenvolvia-se paralelamente. 

“Na noite de 29 de outubro, um grupo de generais chefiados pelo ministro da Guerra, Góis 
Monteiro, lançou às ruas da capital da República quase toda a tropa disponível da 1ª Região 
Militar, ocupando as principais artérias da cidade, os edifícios públicos e cercaram o 
Palácio da Guanabara. (...) Vargas não teve outra saída. Não possuía mais o controle do 
governo. Renunciou”. (FALCÃO, 1999: 282). 
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O ministro José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi colocado na 

Presidência da República pelos golpistas. Dirigentes comunistas foram presos em todo o país, 

depois, liberados, o processo eleitoral prosseguiu normalmente, sendo as eleições realizadas 

no dia 2 de dezembro. Candidato do PSD, o general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente, 

contando com o apoio do próprio Getúlio Vargas e do PTB. Eleito, Dutra construiu uma 

aliança com o candidato derrotado, o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. 

Para Falcão (1999) 

“(...) o povo brasileiro ajudou a ganhar a guerra, mas estava perdendo a paz democrática e 
de progresso social por ele tão desejada e pela qual morreram 1.443 brasileiros: 469 
soldados da FEB, 472 marinheiros da Marinha Mercante e 502 civis e soldados, passageiros 
de navios afundados”. (FALCÃO, op. cit.: 284). 

Em setembro, o terceiro e último escalão da F.E.B. chegara ao Brasil e, em novembro, o 

governo brasileiro revoga o estado de guerra, o que foi anunciado em matéria publicada na 

edição do dia 17, Revogado o estado de guerra – Continuam, porém, sujeitos a restrições os 

bens dos súditos do eixo. 

“Rio, 16 (AN) – Suspendendo o estado de guerra, o Presidente da República assinou 
anteontem o seguinte decreto: 
Art. 1º - Ficam revogados os decretos nº 18.338, de 31 de agosto de 1942, e nº 18.811, de 6 
de junho de 1945. Os bens dos súditos dos países com os quais o Brasil esteve em guerra 
continuam, porém, sujeitos às restrições decorrentes das leis e decretos em vigor. 
Art. 2º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação”. (“A República”, 17 de 
novembro de 1945, p.4). 

No mês de dezembro, uma notícia da Agência Reuters anuncia que os Estados Unidos 

foram escolhidos como sede das Nações Unidas e, na edição do dia 29 de dezembro, a matéria 

principal aborda os preparativos para a realização da Conferência da Paz, em 1946. 

Seguindo o convênio assinado entre Brasil e Estados Unidos em 30 de agosto de 1945, 

em outubro do ano seguinte as bases militares do Exército e Marinha norte-americanas foram 

transferidas para o Brasil. E em novembro de 1946, os militares norte-americanos 

remanescentes deixaram por completo a Base de Parnamirim. 
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3.3.8. Análise geral 

Os acontecimentos necessitam de explicações e, para tanto, tornam-se ponto de partida 

para a construção de enquadramentos noticiosos por parte da imprensa. Traquina (2001) 

explicita que as notícias acontecem no cruzamento de acontecimentos e textos, o que as torna 

simultaneamente enquadradas e enquadráveis, enquanto Tuchman (1976) diz que eles 

contribuem para a construção de sentidos para a realidade social. Gitlin (1980), por sua vez, 

aponta os enquadramentos como padrões de cognição, interpretação e apresentação, 

selecção, ênfase e exclusão que organizam os discursos verbais e visuais. Dessa forma, para 

situar e interpretar um acontecimento, é preciso desvendar os enquadramentos utilizados na 

produção de determinado texto noticioso.  

Se pensarmos, conforme explicitou Austin (1962) com a sua teoria dos atos de fala, que 

os enunciados verbais não apenas geram significado, mas também fazem algo, notamos que, 

nos textos noticiosos analisados publicados pelo jornal “A República”, além da mensagem 

com intenção informativa, também há um apelo simbólico ao patriotismo, à união de esforços 

em favor dos aliados e de repulsa aos países do Eixo, através das palavras usadas para 

enquadrar o acontecimento e simultaneamente atrair a atenção do leitor, como, por exemplo, 

agressão nipônica e solidariedade continental. Os títulos, geralmente grandes e em “letras 

garrafais”, eram recursos expressivos utilizados pelo jornal capazes de exprimir o grau de 

importância do acontecimento. Quando o jornal se referia ao discurso de uma importante 

autoridade, na maioria das vezes colocava como manchete um trecho da fala dessa autoridade. 

Podemos, ainda, levantar outros aspectos para análise: a posição dos jornalistas e sua 

relação com as fontes de notícia e a intenção predominante no noticiário. Quanto à intenção 

informativa, assim como Sousa (2004) analisou o ataque terrorista à cidade de Madri em 11 

de março de 2003, podemos afirmar que, com maior ou menor envolvimento, o jornal 

procurou informar, o que também é uma forma de enquadrar a história. No caso de “A 
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República” a intenção predominante era de promover o Estado, até pela situação histórica e 

social que o país vivia. 

São vários os enquadramentos a considerar no que respeita à cobertura dos 

acontecimentos relacionados à Segunda Guerra. Em primeiro lugar, consideramos o 

enquadramento estrutural da história. O acontecimento é apresentado no jornal analisado 

como um mega-acontecimento, povoado por vários acontecimentos interligados. Assim, 

independentemente do acontecimento central, a Segunda Guerra, vários acontecimentos 

contribuíram para fazer a história em evolução. 

Quanto aos jornalistas e sua relação com as fontes, durante toda a cobertura da 

Segunda Guerra, observou-se uma postura reativa do jornal “A República”, uma vez que, 

sendo imprensa oficial e pelo fato do país estar vivendo sob uma ditadura, as informações a 

respeito do conflito divulgadas no diário tinham sempre um caráter de comunicado oficial, 

isto é, eram repassadas ao jornal, por serviço telegráfico, pela Agência Nacional, controlada 

pelo DIP. O jornal, praticamente, não apresentou uma produção própria que, quase sempre, 

era caracterizada pela reescrita das informações enviadas pela Agência Nacional. 

Os conteúdos e enquadramentos de grande parte das notícias dependem daquilo que as 

fontes dizem. A maior parte da literatura sobre fontes de informação mostra que, se por um 

lado o jornalismo está orientado para os acontecimentos, por outro também está orientado 

para as fontes de informação, em particular para as fontes oficiais (Traquina, 2001), que 

autorizam e credibilizam o discurso jornalístico, independentemente de os jornalistas terem 

maior ou menor liberdade de negociar os enquadramentos e significados propostos pelas 

fontes. 

Como diz Traquina (op. cit.), os acontecimentos (...) ganham notabilidade se envolverem 

actores com notoriedade ou fontes autorizadas. O destaque dado a essas fontes contribuía, 

simbolicamente, para mostrar o quanto os órgãos de governo têm o controle da situação e 
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como se colocam na posição de guardiões da paz social. Esse é um dos aspectos que podem 

ser levados em consideração quando dos estudos atuais sobre o jornalismo. Se apontarmos 

nosso estudo sobre a cobertura da Segunda Guerra pelo jornal “A República” para um tema de 

igual relevância coberto por um dos jornais locais nos dias de hoje, perceberemos o mesmo 

viés na escolha dos critérios de noticiabilidade. 

O predomínio das fontes oficiais evidencia, igualmente, o pouco espaço que é dado a 

outras vozes, fora dos círculos oficiais. A eventual dificuldade no acesso às vozes alternativas

ou a opção – em tempos de ditadura e de preocupação com a segurança nacional – de não se 

buscar essa vozes são suposições que justificariam o baixo índice de diversidade de vozes no 

jornal “A República”. Percebemos, assim, que o jornal assumia uma posição secundária, 

sendo as fontes oficiais os definidores primários da notícia, que assumiam o comando das 

ações. “A República” sempre tinha uma postura reativa frente aos acontecimentos (Traquina, 

2004: 180). Mas, como se dava o processo de produção de notícias publicadas pelo jornal “A 

República”?  

Diante da análise da cobertura noticiosa da Segunda Guerra pelo jornal “A República” 

observamos o percurso dos acontecimentos em direção ao leitor. Nesse percurso, por onde 

perpassavam as fontes de informação e organismos de controle do Estado, identificamos o 

processo de silenciamento influenciando no modo como as notícias chegavam aos leitores. 

Para deixar mais claro esse processo, elaboramos o esquema a seguir. 
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Na elaboração desse esquema, partimos de um fato, que neste trabalho configura-se como 

a Segunda Guerra Mundial, que produz acontecimentos, os quais são apresentados através de 

relatos. Consideramos esses relatos como sendo os discursos produzidos pelas fontes de 

informação, quer sejam as autoridades civis e militares, as “fontes oficiais”, ou mesmo as 

agências de notícia do Brasil e do exterior. A partir daí, os relatos passavam por organismos 
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de controle, que, chancelados pelo Estado, determinavam de que forma esses relatos 

passariam a ser notícia. Nesse momento, configurava-se o processo de silenciamento. 

As notícias, no jornal “A República”, eram apresentadas como discursos de autoridades, 

comunicados oficiais ou notícias de relevância nacional, as quais eram repassadas aos 

veículos de comunicação. No jornal, essas notícias eram reescritas, retransmitidas, mas 

havia também, mesmo que incipiente, uma produção de notícias locais. 

Depois de todo esse percurso, o leitor tinha acesso à informação, que chegava até ele de 

forma parcial e fragmentada, sinalizando a esse leitor como pensar os acontecimentos e 

influenciando sobremaneira na sua própria construção de sentidos. 
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CONCLUSÃO 

Sempre houve na comunicação de massa, uma atmosfera que privilegia a expressão das 

ações latentes e subjacentes – por que não dizer, inconscientes? –, cuja interpretação técnica 

exerce grande influência sobre o pensamento dos profissionais da área. 

Muitas pesquisas em comunicação dispõem de conceitos que abordam os aspectos ideais 

intrínsecos à comunicação de maneira generalizada, incluindo as análises de conteúdo das 

mensagens. O mesmo ocorre em suas formas de criação e difusão, mostrando-se como é 

grande o campo de análises dos efeitos intencionais (conscientes) e não-intencionais 

(inconscientes), na mídia. 

No estudo sobre o silêncio, Orlandi (1992) observa que os mecanismos de análise que 

apreendem o verbal através do não-verbal revelam um efeito ideológico de apagamento que se 

produz entre os diferentes sistemas significantes, dando sustentação, dentre outros, ao “mito” 

de que a linguagem só pode ser entendida como transmissão de informação ou como sistema 

para comunicar. O que leva, por um lado, a estabelecer uma relação biunívoca entre um 

objeto determinado, seja ele verbal ou não-verbal, e o seu sentido; e, por outro, a trabalhar não 

com a materialidade significativa de cada linguagem em si mesma, mas, sim, com a tradução 

do não-verbal em verbal, mascarando as diferenças, a especificidade de cada uma das formas 

da linguagem. Os estudos sobre as formas do silêncio vêm a um só tempo contribuir tanto à 

compreensão da materialidade do não-verbal, quanto à ampliação do objeto da AD, ao apontar 

caminhos para se descrever e entender o não-verbal.

Em termos teóricos, toda essa discussão vem sendo, de certa forma, pontuada nos 

trabalhos que se voltam para a Análise do Discurso.

Como já foi dito anteriormente, Orlandi (op. cit.) observa que a noção de silêncio não 

pode ser confundida com o implícito. Ao contrário do implícito, não-dito, que significa por 
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referência ao que foi dito, o silêncio não precisa ser referido ao dizer para significar. O 

silêncio significa, não fala. Nesse sentido, a autora reafirma que a matéria significante do 

silêncio é diferente daquela da linguagem verbal. E, ao promover, assim, o descentramento da 

linguagem verbal, abre à discussão as diferentes formas do silêncio no processo de 

significação. 

No caso da nossa pesquisa observamos o Estado construindo seus discursos de acordo 

com os interesses em jogo, no que se refere ao conflito mundial. Foram observadas três 

nuances discursivas do Governo de Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra, expressas no 

jornal “A República”: o discurso pró-germânico, proferido no início do conflito; o discurso de 

“neutralidade”, quando, havia uma aproximação simultânea do Governo com Estados Unidos 

e Alemanha; e, o discurso pró-americano ou anti-eixista, no momento em que o Brasil rompe 

relações com os países do Eixo e passa definitivamente para o bloco dos países aliados, 

liderados pelos Estados Unidos. 

Pudemos, ainda, a partir das análises dos textos, caracterizar o silenciamento provocado 

pelo jornal “A República” de três formas. Sabemos, porém, que nos três casos, essas 

características estão interligadas, uma vez que o silenciamento pressupõe uma estratégia 

ideológica, marca dos governos totalitários. Assim, no caso do nosso trabalho, tomamos com 

material de análise um veículo de comunicação que era imprensa oficial em um governo de 

ditadura que matinha controle total dos meios de comunicação no país. Não pretendemos, 

portanto, afirmar que existiam vários tipos de silenciamento, mas um tipo de estratégia de 

silenciamento apresentando características que podem ser exemplificadas nos textos 

jornalísticos analisados. Caracterizamos, assim, o silenciamento imposto, quando o Estado 

assumia um papel de guardião da soberania e da unidade nacional, como quando da 

divulgação do estado de neutralidade do Brasil diante do início do conflito na Europa como 

também quando da realização da Conferência dos Chanceleres no Rio de Janeiro, o Brasil 
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rompe relações com os países formadores do Eixo em nome da solidariedade continental; o 

silenciamento conveniente ou político, observado nos momentos em que, por interesses 

políticos e econômicos, o Estado adotava um discurso que o favorecesse, o que ficou claro na 

fala do presidente Getúlio Vargas durante as comemorações pela vitória na Batalha do 

Riachuelo, em 1941, ocasião em que Vargas pretendia  “alertar” os Estados Unidos para o 

fato de que o Brasil só cederia as bases militares no Nordeste do país em troca de favores 

econômicos; e o silenciamento total, momento em  que o Estado deixava de prestar quaisquer 

informações ou declarações sobre determinados acontecimentos, além de censurar a 

divulgação destas pelo veículo de comunicação, como aconteceu na cobertura do histórico 

encontro dos presidentes Getúlio Vargas e Franklin Roosevelt em Natal, em janeiro de 1943, 

bem como na não divulgação do ataque japonês a Pearl Habor, em 1941, sendo o fato 

noticiado posteriormente; e quando da visita da primeira-dama norte-americana, Eleanora 

Roosevelt, a Natal, em 1944, sendo determinado que notícias sobre a visita só poderiam ser 

divulgadas após a saída da primeira-dama do local visitado. 

No caso do trato das notícias referentes à Segunda Guerra, observou-se uma cobertura 

desigual do conflito, que deu relevância às fontes e notícias que apoiavam a operação militar 

defendida pelos Aliados, liderados pelos Estados Unidos, e silenciou as vozes da oposição. 

Selecionar e privilegiar fragmentos da realidade no processo de produção de notícias faz 

parte do trabalho de jornalistas, que tratam do acontecimento isolado, daí procurarem na 

ciência localizá-lo na sucessão histórica e descobrir as relações de poder que nele encontram 

expressão. 

Objeto multifacetado que é, o jornal exige um arsenal qualificado de ferramentas para sua 

análise. A metodologia mais adequada para o trabalho diz respeito não somente ao periódico 

em si, mas ao perfil do próprio pesquisador. Foi na busca pela melhor maneira de observar 

nosso objeto que definimos o paradigma e as técnicas utilizadas. Assim como não 
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encontramos pronta uma combinação perfeita que se encaixasse em nosso trabalho, não 

entendemos nosso processo de pesquisa como uma fórmula certeira para qualquer periódico. 

Ela é apenas mais uma, das tantas maneiras de se enxergar esse objeto que, a cada piscar de 

olhos, mostra mais um viés singular. 
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Imagens de notícias publicadas pelo jornal “A República” durante a Segunda Guerra Mundial. 

Fotos: arquivo pessoal. 


