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 Estamos vivenciando, nesse ano de 2015, a comemoração dos 70 anos do final do 

conflito que ceifou milhões de vidas humanas e mutilou as esperanças de toda uma geração de 

pessoas que precisaram, daquele momento em diante, aprender a caminhar pela estrada da vida 

com as marcas e as ausências deixadas como pesadelo pela fome ensandecida de poder que o 

próprio homem carrega em seu âmago. Dedico este trabalho a todos aqueles que pereceram 

nessa estrada e aqueles que, de uma forma ou de outra, conseguiram viajar por ela deixando 

como legado sua força e determinação. 
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RESUMO 

 

 

O ano de 2015 comemora, entre outras coisas, os 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial, 

evento que marcou a história da civilização, definiu um rumo específico para o mundo e selou 

o destino de milhões de vidas. Embora o tema Segunda Guerra seja tão fascinante quanto 

colossal, é dentro do escopo dos chamados esforços de guerra que surgem pontos que merecem 

um olhar minucioso, dentre eles, um capta nossa atenção por sua amplitude e eficácia 

incontestável: a propaganda. Reconhecendo a propaganda como uma das mais importantes 

ferramentas de alavanca, manutenção e controle dos conflitos que marcaram a Segunda Guerra 

Mundial, este trabalho tem por objetivo analisar aspectos discursivos da propaganda política de 

guerra, trazendo-a para o âmbito da Análise do Discurso e utilizando referenciais como Michel 

Foucault, Dominique Maingueneau e Stewart Hall. Dentro dos possíveis suportes publicitários 

cabíveis à constituição do corpus de análise deste trabalho, foi no pôster de guerra que 

encontramos a possibilidade de explorar as categorias de análise pretendidas para esta pesquisa. 

Através de uma pesquisa documental, abordando aspectos pertinentes à área da análise do 

discurso, elucidar-se-ão questões acerca dos processos de influência e controle informativo que 

incidem sobre os indivíduos direta e indiretamente afetados no contexto da guerra, respondendo 

a indagações como, por exemplo, de que forma operavam as entidades responsáveis pela 

propaganda nesse processo de controle discursivo? Analisando os mecanismos de comunicação 

dos pôsteres de guerra, especificamente os produzidos pelos Estados Unidos da América e 

Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, observar-se-á o potencial dessa ferramenta, em 

sua função de envolver a opinião pública no contexto da guerra em busca de seus objetivos. 

 

Palavras-chave: Linguística Aplicada; Análise do Discurso; Propaganda de Guerra. 
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ABSTRACT 

 

 

The year 2015 celebrates, among other things, the 70th anniversary of the formal end of World 

War II, an event that marked the history of civilization, defined a specific direction for the world 

and sealed the fate of millions of lives. Although the theme World War II is as fascinating as 

colossal, it is within the scope of so-called war efforts that emerges issues that deserve a careful 

looking, among them, one captures our attention for its amplitude and incontestable 

effectiveness: the propaganda. Recognising war propaganda as a major tool for leverage, 

maintenance and control for the conflicts that marked the World War II, this paper aims to 

analyze discursive aspects of war propaganda, bringing it into the realm of Discourse Analysis 

and lean on theoretical references such as Michel Foucault, Dominique Maingueneau and 

Stewart Hall. Among the possible advertising media appropriate to the constitution of this 

paper’s corpus of analysis, it was in the war posters that we found the possibility of exploring 

the categories of analysis required for this research. Through documentary research, addressing 

aspects related to the field of Discourse Analysis, we elucidate questions about the processes 

of influence and information control that focuses on individuals that are affected directly and 

indirectly in the context of war, answering questions such as, for example, how the entities, 

responsible for the propaganda, operate in this discursive control process? Analyzing the 

communication mechanisms of war posters, specifically those produced by the United States 

and Germany during the World War II, we will observe the potential of this tool, in its work of 

involving the public in the war time context and in the search for its goals. 

 

Key-words: Applied Linguistics; Discourse Analysis; War Propaganda. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Durante toda minha infância e parte de minha adolescência, tive a gratificante 

oportunidade de conviver com meu avô paterno, Manoel Leão Filho, que, na ausência 

involuntária de meu pai, falecido quando eu tinha apenas sete anos de idade, tornou-se uma 

figura referencial em minha vida. 

Dotado de uma memória brilhante e uma capacidade infinita de transformar qualquer 

história que contasse na melhor história para se ouvir, meu avô, coronel reformado do exército 

brasileiro, possuía um cabedal invejável de conhecimento a respeito da Segunda Grande Guerra, 

da qual fez parte ativamente. 

Algumas das mais interessantes lembranças de minha juventude junto ao meu avô 

remetem ao alpendre de sua casa onde, de frente para o mar, ele contava, com perceptível 

habilidade e a desenvoltura do mais convincente contador de histórias, os mais curiosos fatos 

sobre sua experiência militar durante o período da guerra. 

Mais de vinte anos depois, tendo cursado três anos do bacharelado em História, me 

graduado em Letras e decidido concorrer ao ingresso em um mestrado em Linguística Aplicada 

pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me vi às voltas com a escolha do tema de 

meu projeto de pesquisa. Obviamente, todo esse histórico anteriormente citado contribuiu para 

a escolha do tema. Contudo, não se tratava somente de homenagear todas essas felizes 

lembranças, que hoje enriquecem as histórias que eu mesmo conto ao meu filho, nem tampouco 

somente a necessidade pessoal de procurar aliar ao projeto duas grandes paixões pessoais – o 

estudo da História e a pesquisa na área de Análise do Discurso –, tratava-se sobretudo de 

compreender processos que outrora me escapavam, mas que desde sempre me inquietaram. 

O ano de 2015 comemora, entre outras coisas, os 70 anos do final da Segunda Guerra 

Mundial, evento que marcou a história da humanidade, definiu um rumo específico para o 

mundo e selou o destino de milhões de vidas. É nesse ano que trago de volta parte da inquietude 

anteriormente mencionada, buscado respostas para questionamentos que trarão luz a algumas 

das dúvidas de outrora. E, embora o tema Segunda Guerra seja tão fascinante quanto colossal, 

é dentro do escopo dos chamados esforços de guerra – conjunto de direcionamentos e 

orientações nas atitudes sociais e militares e na disposição dos recursos em função da meta a 

ser atingida – que surgem pontos que merecem atenção, dentre eles, um possui amplitude e 

eficácia incontestáveis: a propaganda. 
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A propaganda, de modo geral, faz uso dos mais variados artifícios buscando atingir seus 

objetivos, desde refinados recursos semióticos – como a escolha intencional de cores e formas 

–, até a utilização cuidadosa de termos e formulações linguísticas para a obtenção do resultado 

almejado. Algumas vezes, o produto ou serviço contém um valor agregado tão forte que não se 

faz necessário um grande empenho para que o público alvo o aceite de imediato. Mas, e quando 

o “produto” a ser “vendido” é algo que “se acredita” indesejado pela sociedade? Que tipo de 

recursos se fazem necessários para persuadir uma nação inteira a abraçar uma causa que dará 

início a tudo aquilo que “supostamente” não se quer? Como, por exemplo, uma guerra? 

Uso aqui o termo “supostamente” entre aspas, porque deixo de lado a ideia de que a 

decisão de ir ou não à guerra, de querer ou não querer que ela ocorra, decerto não passa só pelo 

crivo da consciência. Em um primeiro momento, quando se pondera que seus entes queridos 

irão ao front de batalha e, certamente, ocorrerão baixas nesse front, é inevitável que se questione 

a necessidade de tal intento, contudo, acredita-se aqui, que essa decisão esbarra em aspectos 

mais inconscientes e que revelem, na prática, um elemento que Nietzsche (1996) viria a chamar 

de “vontade de potência” ou “vontade de poder”. 

Podemos, neste ponto, fazer uso do pensamento de Nietzsche (2005), reconhecendo 

nessa decisão de confronto o impulso que pode pôr de lado o instinto natural da 

autoconservação. Este impulso seria, segundo o filósofo, uma das consequências indiretas, e 

talvez a mais frequente, de uma vazão da força do vivente – cabendo aí substituir por indivíduo, 

sociedade, Estado etc. – uma vontade de transpor os limites que o acorrentam a determinadas 

condições. Vontade de poder como força criadora de valores: 

 

Querer preservar a si mesmo é expressão de um estado indigente, de uma 

limitação do verdadeiro instinto fundamental da vida, que tende à expansão 

do poder e, assim querendo, muitas vezes questiona e sacrifica a 

autoconservação. (NIETZSCHE, 2005, p. 243) 

 

 A vontade de potência como força motriz criadora, produtora e mantenedora da própria 

vida “encontraria” ainda outro argumento para a sua automanutenção, escorado em um 

sentimento um tanto niilista em relação exclusivamente ao outro: sustentar uma contenda entre 

opressor e oprimido. 

 

Nietzsche traz à tona, por exemplo, um significado esquecido da palavra 

''bom". Em latim, bonus [sic] significa também o "guerreiro", significado este 

que foi sepultado pelo cristianismo. Assim como esse, outros significados 

precisariam ser recuperados; com isso se poderia constituir uma genealogia da 

moral que explicaria as etapas das noções de "bem" e de "mal". Para Nietzsche 
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essas etapas são o ressentimento ("é tua culpa se sou fraco e infeliz"}; a 

consciência da culpa (momento em que as formas negativas se interiorizam, 

dizem-se culpadas e voltam-se contra si mesmas); e o ideal ascético (momento 

de sublimação do sofrimento e de negação da vida}. A partir daqui, a vontade 

de potência torna-se vontade de nada e a vida transforma-se em fraqueza e 

mutilação, triunfando o negativo e a reação contra a ação. Quando esse 

niilismo triunfa, diz Nietzsche, a vontade de potência deixa de querer 

significar "criar" para querer dizer "dominar"; essa é a maneira como o 

escravo a concebe. Assim, na fórmula "tu és mau, logo, eu sou bom", 

Nietzsche vê o triunfo da moral dos fracos que negam a vida, que negam a 

"afirmação"; neles tudo é invertido: os fracos passam a se chamar fortes, a 

baixeza transforma-se em nobreza. [...] o Bem é a vontade do mais forte, do 

"guerreiro", do arauto de um apelo perpétuo à verdadeira ultrapassagem dos 

valores estabelecidos... (FERREZ, 1996, p. 11) 

 

Segundo Nietzsche (1996), é essa vontade de potência uma das responsáveis por nos 

arrancar da condição de rebanho que busca o “pasto verde”, “segurança, ausência de 

periculosidade, comodidade”, ou seja, uma vida cômoda e fácil para todos. Todos esses 

elementos anteriormente citados nos manteriam numa espécie de inércia na qual o espírito da 

“planta homem” não seria capaz de se desenvolver. Para o filósofo, não haveria condição mais 

propícia para o desenvolvimento da humanidade do que a adversidade. 

 

O que gostariam de perseguir com todas as forças é a universal felicidade do 

rebanho em pasto verde, com segurança, ausência de periculosidade, 

comodidade, facilitamento da vida para todos; suas duas cantigas e doutrinas 

mais fartamente cantadas se chamam “igualdade dos direitos” e “simpatia por 

tudo o que sofre” – e o próprio sofrer é tomado por eles como algo que é 

preciso abolir. Nós, os seus inversos, que abrimos um olho e uma consciência 

para a pergunta: onde e como até agora a planta “homem” cresceu mais 

vigorosamente em altura, pensamos que isso aconteceu, toda vez, sob as 

condições inversas [...] (NIETZSCHE, 1996, p. 312) 

 

Deixando de lado, por enquanto, a questão da vontade de potência e voltando ao tema 

propaganda, considero importante, neste ponto, fazer uma breve ressalva acerca da natureza do 

termo propaganda aqui utilizado. A abrangência de concepções – e as recorrentes confusões 

semânticas com o termo publicidade – torna necessário o esclarecimento daquilo que este 

trabalho entende por propaganda. Embora hoje em dia a distância semântica entre os termos 

tenha diminuído, definimos a propaganda aqui conforme o fazem Barbosa e Rabaça (2001), 

que definem propaganda como um processo para a disseminação de informações com fins 

ideológicos ou comerciais. Com o objetivo de influenciar opiniões, sentimentos e atitudes de 

um determinado público, a propaganda seria um conjunto de técnicas de informação e persuasão 

que, de forma planejada e racional, divulgam as vantagens, qualidades e superioridade de um 

produto, serviço, marca, ideia, doutrina ou instituição. 
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Assim, como divulgadora das vantagens e da superioridade de uma ideia ou doutrina, 

fica evidente a força e a importância que a propaganda tinha (e ainda tem) durante períodos de 

conflito armado como a Segunda Grande Guerra. Utilizando-se das mais variadas mídias, a 

propaganda de guerra trava uma batalha no campo das consciências que, por sua vez, motivarão 

atitudes. 

Com pouco esforço, percebemos que dois são os cenários onde uma guerra se desenrola: 

concomitantemente, no campo de batalha e na mente das pessoas direta ou indiretamente 

envolvidas. Esse campo mental de batalha apresenta um tipo de conflito menos visivelmente 

explícito, mas não menos devastador. Trata-se de um conflito ideológico1, através do qual os 

"mocinhos" e "bandidos" serão definidos por meio de uma doutrinação que se baseia em 

artifícios discursivos em prol da obtenção do apoio necessário e de um suporte de legitimidade 

à causa defendida. 

A propaganda como uma arma psicológica de guerra já vinha sendo sistematicamente 

utilizada durante a Primeira Guerra Mundial. Com a modernização dos meios de comunicação 

– e contornos bem claros de um conflito ideológico em formação entre as representações 

democráticas e o fascismo – a propaganda ganha projeção e importância no cenário da Segunda 

Guerra Mundial. Enquanto algumas se destinavam ao público interno, com o objetivo de 

fomentar o apoio à guerra, outras se destinavam a incentivar os soldados nas frentes de batalha. 

A propaganda de guerra, em suas mais variadas formas e meios de divulgação (rádio, cinema, 

revistas, jornais, pôsteres etc.), foi uma ferramenta mais que fundamental durante a Segunda 

Guerra Mundial e nas que a ela sucederam, tornando-se uma arma tão importante e eficaz 

quanto qualquer peça de artilharia. 

Reconhecendo a propaganda como uma das mais importantes ferramentas de alavanca, 

manutenção e controle dos conflitos que marcaram a Segunda Guerra Mundial, este trabalho 

tem por objetivo analisar aspectos discursivos da propaganda política de guerra, trazendo-a para 

o âmbito da Análise do Discurso e utilizando, para isso, referenciais como Michel Foucault 

(1999; 2005) e Stuart Hall (2006). 

Quanto ao gênero textual escolhido, no âmago do gênero publicitário, e entre os cabíveis 

à constituição do corpus de análise deste trabalho, foi no pôster de guerra que encontramos não 

só a possibilidade de explorar as categorias de análise predefinidas para a pesquisa, como 

também nele encontramos uma enorme riqueza visual. Durante as duas Grandes Guerras esse 

                                                           
1 É importante salientar que a utilização do termo ideologia, neste trabalho, não remete estritamente às acepções 

marxistas da palavra.  Remete-se aqui às visões de mundo de um indivíduo, a um conjunto de ideias, tradições e, 

acima de tudo, princípios de um indivíduo ou grupo social. 
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gênero ganhou grande relevância e repercussão dentro do âmbito da propaganda de guerra, 

transformando um já bem estabelecido gênero da publicidade comercial em um excelente 

gênero de publicidade política, desenhado e adaptado à situação política, social e econômica de 

uma guerra. 

Para não incorrer em erros interpretativos a respeito do que se entende acerca dos limites 

de poder da propaganda, é importante mencionar que aqui não se quer afirmar que a propaganda 

foi responsável pela guerra, ou mesmo tenha, em algum momento, se cogitado ter sido dessa o 

estopim. A propaganda foi, e é isto que pretende-se que se entenda, uma ferramenta da qual se 

fez uso – e ainda se faz – para estabelecer parâmetros comportamentais a serem adotados e 

cumpridos, reforçar o status das lideranças vigentes atribuindo-lhes modelos de conduta que 

deveriam ser supostamente seguidos pela sociedade, além, é claro, de informar sobre o 

andamento dos acontecimentos. 

 Sendo assim, é possível que a propaganda de guerra, por meio desse suporte em 

particular, tenha atingido seu objetivo através de recursos gráficos e linguísticos especialmente 

direcionados para esse fim específico. Suas imagens e slogans, apelando para uma grande 

variedade de temas culturais e nacionalistas, serviram para atrair a adesão pública à campanha 

de guerra. Criados por grandes ilustradores em sua época, esses pôsteres eram meticulosamente 

produzidos com imagens de heróis, cenas de vitória e de valores familiares desejados como 

modelo para a sociedade. Enquanto alguns encorajavam a aquisição de títulos de guerra ou 

doações a organizações como a Cruz Vermelha, outros promoviam o patriotismo ou alertavam 

para os cuidados necessários para não ajudar o inimigo com conversas descuidadas, ou ainda, 

justificavam o conflito através da “demonização” do inimigo, ou seja, a “desconstrução de sua 

imagem”, quase sempre retratado com características animalizadas como um louco sanguinário, 

um indivíduo animalizado com chifres ou dentes enormes. 

Explorando os mecanismos de comunicação dos pôsteres de guerra, especificamente os 

produzidos pelos Estados Unidos da América e Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, 

observar-se-á não só o potencial dessa ferramenta, em sua função de envolver a opinião pública 

no contexto da guerra, como também a maneira com a qual, através da análise discursiva dos 

pôsteres, esse gênero de propaganda pretendia atingir suas metas no tocante aos diferentes 

públicos-alvo, construindo os alicerces de uma identidade cultural renovada para as sociedades 

aqui referidas. 

 Através de uma pesquisa documental, abordando aspectos pertinentes à área da análise 

do discurso, elucidam-se questões acerca dos processos de influência e controle informativo 

que incidem sobre os indivíduos direta e indiretamente afetados no contexto da guerra, 
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respondendo a indagações como, por exemplo, de que forma operavam as entidades 

responsáveis pela propaganda nesse processo de controle discursivo? 

Uma vez definidos os parâmetros para o bom entendimento do termo propaganda aqui 

apresentado, fica a necessidade de se estabelecer parâmetros também para que se compreenda 

a diferença que este trabalho pretende estabelecer ao tratar o tema guerra, em relação ao tema 

violência. Não se trata da acepção atribuída à guerra que, por costume, se atribui às atividades 

policiais ou militares destinadas ao combate ao tráfico de drogas ou à violência urbana.  A 

guerra a respeito da qual este trabalho trata não faz parte da realidade de vida da sociedade 

brasileira atual, fazendo com que seja difícil visualizar seu raio de impacto. Contudo, basta uma 

volta ao mundo – hoje muito mais barata e rápida graças ao advento da internet – para 

verificarmos que a realidade da guerra é muito mais presente do que podemos supor: Síria, 

Líbia, Congo, Argélia, Nigéria, Haiti, Somália, Iraque, Israel, Palestina, Egito, Sudão, Chade, 

Turquia, Paquistão, Afeganistão, entre outros muitos. A lista é longa e 

desanimadora, entretanto, ela nos mostra que a temática é mais recorrente do que se imagina 

no que se refere às relações políticas entre as mais variadas nações, bem como nas relações de 

seus cidadãos para com eles mesmos e com o mundo a seu redor.  

Faz-se necessário abordar aqui a relevância desta pesquisa tanto para o universo da 

Linguística Aplicada – doravante denominada LA – quanto para o âmbito da pesquisa 

acadêmica de modo geral. Para além da intenção de realizar um trabalho interdisciplinar – 

devido à natureza multidisciplinar da LA, natureza à qual o trabalho procura evidenciar e 

promover, buscando alinhar o social, o histórico, o político e o linguístico, construindo 

conhecimento acerca de um assunto tão pouco trabalhado – e da possibilidade de tratar de um 

tema não só fascinante mas também de importância ímpar para a historiografia humana, este 

trabalho não se resume a abordar um gênero discursivo pouco trabalhado dentro e fora do 

âmbito acadêmico: trata-se, sobretudo, de um trabalho de análise discursiva no qual o gênero 

discursivo se apresenta como protagonista carregado de propósitos e completamente imbuído 

de valores que moverão uma parcela substancial da população mundial em direções opostas em 

suas concepções de “certo” e “errado”, de “bem” e de “mal”. 

Trata-se de evidenciar como os discursos são mobilizados e mobilizam o mundo, 

demonstrando não só a importância e significância histórica desse material, mas a importância 

no âmbito abordado pelas Ciências Sociais, ou seja, no tocante à construção de paradigmas 

sociocomportamentais que propiciem suporte a uma determinada causa. 

O estudo desse gênero em específico não só nos leva a uma compreensão mais 

abrangente acerca de sua eficácia enquanto ferramenta de propaganda, mas também nos ajuda 
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a compreender suas formas de interação com o interlocutor, moldando suas crenças e seus 

valores socioculturais, definindo os limites ideológicos entre as nações em guerra. A 

possibilidade de extração de informações de evidente riqueza histórica e social a partir desse 

gênero discursivo justifica seu resgate para utilização na pesquisa, além de vincular a 

compreensão do tempo à compreensão do entendimento sociocultural e a consequente 

possibilidade de observar a possível evolução da mentalidade, dos conceitos e das práticas 

sociais do público-alvo em relação a esse tipo específico de texto persuasivo, são também 

aspectos que justificam a pesquisa proposta. 

Ainda em relação à relevância da pesquisa, podemos dizer que é de conhecimento 

comum que a literatura acadêmica sobre o tema da Análise do Discurso é vasta.  Sobre a 

temática Política, essa literatura é fácil de ser encontrada no âmbito da sociologia e da filosofia. 

A produção acerca do discurso publicitário, do marketing e da propaganda também tem se 

mostrado presente cada vez mais entre a produção voltada para o público acadêmico. Sobre a 

temática da guerra, é fácil encontrar excelentes trabalhos no âmbito da produção historiográfica. 

 Contudo, quando os alvos da pesquisa são trabalhos que concentrem aspectos referentes 

a essas áreas do conhecimento juntas, essa busca se mostra um tanto mais complexa, sobretudo 

no âmbito da produção acadêmica nacional, afinal não se trata, como dito anteriormente, de um 

aspecto recorrente no quotidiano do povo brasileiro. 

 Há, entretanto, uma quantidade razoável de trabalhos sobre o tema propaganda de guerra 

produzidos por autores norte-americanos e europeus. Esses trabalhos, no entanto, não 

costumam focar seus objetivos no campo da análise linguístico-discursiva desse material 

publicitário, concentrando-se em sua maioria nos aspectos históricos do tema. 

Entre os trabalhos existentes sobre a temática da propaganda política de guerra, 

encontramos os da professora Susan A. Brewer, do departamento de História da Wisconsin-

Stevens Point University, Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the 

Philippines to Iraq (2011) e To Win the Peace: British Propaganda in the United States during 

World War II (1997) que, apesar de abordarem rapidamente o lado ideológico da propaganda 

de guerra, concentram-se nos aspectos históricos do assunto. 

Ainda no campo historiográfico, encontra-se o trabalho da também professora do departamento 

de História da Transylvania University, Melissa McEuen, Making War, Making Women: Femininity and 

Duty on the American Home Front, 1941-1945 (2011). O trabalho de McEuen volta-se para a questão 

da participação feminina na guerra, apresentando aspectos da formação da identidade e a construção de 

valores ideológicos do público feminino através da propaganda face à situação de guerra. 

http://avaxhome.ws/ebooks/Why_America_Fights.html
http://avaxhome.ws/ebooks/Why_America_Fights.html
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 Steven Casey, professor de História Internacional na London School of Economics, 

publicou Selling the Korean War: Propaganda, Politics, and Public Opinion in the United 

States, 1950-1953 (2010), voltado para a questão econômica da guerra da Coréia, suas formas 

de patrocínio e sustentabilidade. 

 Com uma proposta mais voltada para as áreas de comunicação, Ciências Sociais e 

Políticas, o livro Propaganda e persuasão na Alemanha nazista (1996), da jornalista Paula 

Diehl traz uma análise de como o governo alemão nazista, sob a tutela de Adolf Hitler, 

conseguiu conduzir uma grande parcela da população da nação à aceitação da guerra. Tendo 

como ponto de partida a derrota alemã na Primeira Grande Guerra, a autora apresenta um 

trabalho informativo e reflexivo sobre o tema, trazendo a visão de uma jornalista acerca de 

aspectos variados, desde o uniforme utilizado pela polícia alemã até a forma de elaboração dos 

discursos de Hitler. 

 O jornalista norte-americano Danny Schechter publicou Embedded: Weapons of Mass 

Deception: How the Media Failed to Cover the Iraq War (2003), abordando o lado falho da 

mídia na cobertura e tentativa de manutenção da opinião pública a respeito da guerra do Iraque. 

No caso do trabalho de Schechter, o enfoque foi sempre voltado para o discurso da mídia 

jornalística que cobria o evento no golfo pérsico.  

 Do México, temos o pesquisador Naief Yehya com seu livro Guerra e Propaganda 

(2004). Ressaltando o grande trabalho de desinformação promovido pelos Estados Unidos da 

América, o autor se propõe a revelar a maneira como os Estados Unidos se utilizam da mídia e 

da propaganda para manipular as percepções do público-alvo acerca dos conflitos ocorridos 

desde a Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra do Golfo. 

 No Brasil, a produção sobre o tema fica mais restrita ao âmbito acadêmico, em forma 

de artigos publicados em revistas científicas que, com dificuldade são encontrados, como no 

caso do trabalho de Tássia Moro et al, publicado na revista Disciplinarum Scientia (2004), sob 

o título Propaganda na guerra: a manipulação das opiniões na II Guerra Mundial. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfico-exploratória com o objetivo de levantar informações acerca dos 

métodos e técnicas persuasivas da propaganda nazista da Segunda Grande Guerra, contudo, 

com enfoque mais restrito nos meios do rádio, do cinema e nos comícios políticos. 

 Outro exemplo, publicado no periódico científico português Observatório (OBS*) 

Journal, é de autoria da professora e pesquisadora brasileira Vanessa Beatriz Bortulucce. Trata-

se do artigo O uso do cartaz como propaganda de guerra na Europa – 1914-1918 (2010). O 

trabalho se propõe a realizar uma reflexão sobre o suporte publicitário pôster, especificamente 

aqueles utilizados como instrumento de propaganda de guerra. 
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Outros artigos encontrados focam unicamente o aspecto histórico da propaganda e da 

guerra separadamente, ou focam o caráter persuasivo dos discursos políticos de guerra e a forma 

como esses discursos eram propagados pela mídia, nestes casos, não fazendo parte do escopo 

do levantamento bibliográfico realizado para esta pesquisa. 
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2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

De acordo com Serrano (2008), “pesquisar é tentar realizar a intenção louvável de 

ampliar os limites do conhecimento racionalizado”, e, para isso, é preciso que o trabalho de 

pesquisa seja realizado dentro de parâmetros metodológicos bem estruturados e organizados. 

 

(...) metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem percorridos, 

para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. 

Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos 

utilizados para fazer uma pesquisa científica. (GERHARDT; SILVEIRA, 

2009, p. 12). 

 

Sendo a metodologia o estudo da organização, sistematização e dos caminhos para a 

realização da pesquisa científica, neste capítulo farei uma exposição dos caminhos 

metodológicos percorridos no desenvolvimento deste trabalho, e, para isso, dividiremos essa 

exposição em quatro etapas: 1- O tipo de pesquisa; 2- O objeto de pesquisa; 3- Os 

procedimentos metodológicos para o levantamento do corpus; e 4- Procedimentos de análise. 

Contudo, antes de dar início às considerações metodológicas, discorrerei acerca da inserção 

desta pesquisa no escopo da LA. 

Um importante ponto a ser tratado aqui é a contextualização deste trabalho no cerne de 

uma área ou disciplina específica, neste caso, da LA. Situar a pesquisa dentro do âmbito da LA 

não se justificaria somente pela utilização de teorias e concepções da Análise do Discurso, das 

quais farei uso, mas sobretudo pelos vários aspectos desta pesquisa que se encaixam no escopo 

da LA, e mais do que isso, este trabalho defende e faz uso de uma bandeira fortemente levantada 

pela LA – a interdisciplinaridade. 

O vínculo a disciplinas como História, Filosofia e Comunicação Social se justifica não 

só pelo contexto no qual está inserido o objeto de pesquisa deste trabalho, mas, acima de tudo, 

pela necessidade inegável de se trabalhar a linguagem situada em um espaço-tempo definido, 

como uma prática social historicamente contextualizada, vinculada aos seus praticantes e a todo 

o universo que os circunda. Isso não seria possível sem o alicerce de outras disciplinas. 

Tratar a linguagem como prática social nos remete a outro importante aspecto teórico 

da LA: a não concepção de língua como construto abstrato, e sim como instrumento de uso 

prático – que constrói e reconstrói o mundo. 
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Ao contrário do que diz o verbete do Concise Oxford Companion to the 

English Language e do conceito que se estabeleceu no senso comum, a LA 

não nasceu como aplicação da Linguística, mas como uma perspectiva 

indutiva, isto é, uma pesquisa advinda de observações de uso da linguagem no 

mundo real, em oposição à língua idealizada (MENEZES; SILVA; GOMES, 

2009, p. 03).  

 

Assim, a LA se estabelece como um campo de pesquisa interdisciplinar que investiga 

aspectos práticos do uso da linguagem nas ações comunicativas do dia a dia, aspectos 

relacionados a diversas práticas sociais. Ou seja, analisa o uso da linguagem em função de 

entender e explicar os aspectos sociais presentes nesse uso. Levando em conta que a propaganda 

de guerra, enquanto gênero discursivo, esteve presente de forma maciça no cotidiano social das 

nações envolvidas nos conflitos durante os períodos das duas grandes guerras e, acima de tudo, 

contribuiu para determinar a forma como essas sociedades deveriam se portar, regendo padrões 

comportamentais e guiando ações e esforços. Enfatizando a importância do conhecimento 

acerca da utilização da linguagem dentro deste contexto socio-histórico, pontuar-se-ão, ao 

longo do trabalho, aspectos discursivos correntes em situação de guerra, incluindo aí o uso da 

linguagem para mobilizar e/ou silenciar a população, para tratar as questões “raciais” que 

diretamente impactavam no desenrolar da guerra, bem como questões relacionadas à identidade 

nacional dos povos envolvidos no conflito. 

 

2.1 O tipo de pesquisa 

 

A atividade de pesquisa está intrinsecamente ligada à atividade científica, tornando 

possível a aproximação e o entendimento mais amplo de um determinado objeto ou realidade. 

Trata-se de um processo contínuo, inacabado, racional e sistematizado com o objetivo de 

responder a questões previamente propostas. 

 

A pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso, 

realizado com o objetivo de resolver um problema, recorrendo a 

procedimentos científicos. Lehfeld (1991) refere-se à pesquisa como sendo 

[...] o procedimento sistemático e intensivo, que tem por objetivo descobrir e 

interpretar os fatos que estão inseridos em uma determinada realidade. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 31). 
 

Apesar de não haver um consenso estabelecido entre os autores quanto a tipologia da 

pesquisa científica, podemos seguir aqui o modelo de Gerhardt e Silveira (2009), o qual 

classifica a pesquisa de acordo com certos critérios. Para esses autores, o tipo de pesquisa varia 
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de acordo com a abordagem adotada, a natureza da pesquisa, seus objetivos e procedimentos 

adotados. 

 Sendo assim, podemos classificar nossa pesquisa conforme sua abordagem, natureza, 

objetivo e procedimentos metodológicos adotados. Partindo então da abordagem, classificamos 

a presente pesquisa como qualitativa, já que o foco está na compreensão das reações e relações 

sociais, aspectos pouco ou não quantificáveis. Além disso, 

 

[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, apud 

GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

 

E é nesses aspectos que essa pesquisa está concentrada, investigando os princípios 

discursivos da propaganda de guerra e as intenções por trás desses princípios. 

Quanto à natureza, embora esteja inserida no escopo da LA, classificamos esta pesquisa 

não como aplicada, mas como básica, e isso ocorre muito mais em função da inserção dos 

pressupostos da Análise do Discurso – disciplina que rege epistemologicamente esse trabalho 

– serem vinculados à essa área (LA), do que pela aplicabilidade prática dos resultados da 

pesquisa em um determinado âmbito social. 

Com relação aos objetivos da pesquisa, podemos classificá-la como explicativa. Tendo 

como foco a identificação de fatores e elementos da propaganda de guerra que foram 

determinantes para as intenções dos governos envolvidos, essa pesquisa objetiva explicitar as 

razões pelas quais as propagandas foram produzidas da maneira como foram, e por que 

acabaram por possuir finalidades semelhantes, independente do país de origem ou da 

abordagem comunicativa. Determino essa classificação de acordo com Moreira e Caleffe 

(2006), para os quais a pesquisa explicativa  

 

é a pesquisa que tem como preocupação central identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo 

de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica 

a razão, o porquê das coisas (MOREIRA; CALEFFE, 2006, p. 70). 

 

E finalmente quanto aos procedimentos metodológicos, classifico a pesquisa como 

documental. Trata-se de uma metodologia de pesquisa através da qual observaremos as 

caraterísticas discursivas presentes na propaganda de guerra, resgatando informações que nos 

ajudem a ampliar a compreensão de um importante momento histórico vivido pela humanidade. 
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Embora seja possível encontrar, até com certa abundância, exemplares de propaganda de guerra 

referentes a inúmeros momentos de conflito e guerra da história mundial, este trabalho se 

concentrará na propaganda de guerra veiculada durante o período da Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945), e que utilizava como suporte o pôster de propaganda. A escolha desse período 

específico se justifica, não só pelo fato de que foi nesse período que percebeu-se o vasto poder 

da propaganda como arma de combate – embora já se utilizasse esse tipo de propaganda desde 

a Primeira Grande Guerra –, mas também pela larga popularidade e utilização do suporte 

(pôster) como meio eficaz de propaganda, além do fato de que inúmeras nações e instituições 

governamentais ou civis fizeram uso destes durante o período citado. Cada capítulo, que tratará 

de um aspecto diferente da propaganda de guerra, será orientado a analisar dados como as 

intenções comunicativas propostas pela propaganda; a indicação de quais grupos sociais se 

refletiam na propaganda; manipulações na divulgação dos fatos, tudo para que seja possível 

reconstruir o sentido da mensagem, além, é claro, das questões de pesquisa que serão 

consideradas durante o processo de análise desses documentos. Por tudo isso, encaixo essa 

pesquisa na categoria documental, diferenciando-a da bibliográfica, por não fazer uso de 

material teórico publicado para o mesmo fim, até por total desconhecimento da existência do 

mesmo, embora extensa pesquisa tenha sido realizada por mim com esse intuito. 

 

2.2 O objeto de pesquisa e seu suporte 

 

 Este trabalho evidencia aspectos da linguagem que provavelmente passam 

despercebidos para uma parcela considerável da população, através da análise de elementos 

discursivos presentes na propaganda de guerra. O controle discursivo é, muitas vezes de forma 

velada e sutil, um dos responsáveis por iniquidades que contribuem com a fragmentação de 

nossa sociedade em segmentos de realidades tão distantes. Considerando esta uma preocupação 

sociopolítico e cultural legítima, busca-se aqui alertar, através de exemplos reais de práticas 

historicamente situadas, para as inúmeras facetas linguísticas utilizadas na intenção de 

persuadir e controlar segmentos do campo social. Nesse aspecto, a propaganda de guerra é um 

exemplo interessante a se analisar. 

Como o termo propaganda de guerra não define exatamente o tipo de mídia a que se 

propõe analisar o presente trabalho, fica clara a necessidade de fazê-lo para a familiarização do 

leitor com o corpus a ser analisado. A propaganda de guerra pode ter variadas características, a 

depender do seu propósito, e veicular em diferentes tipos de suporte comunicativo. Ao longo 

das décadas, registrou-se a existência de propaganda pró-guerra nos mais diferentes suportes e 
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meios de comunicação: nos jornais impressos, nas emissoras de rádio e cinemas e até, mais 

recentemente, nos meios digitais, através das redes sociais, onde se difundem ideias e ideais os 

mais variados. Contudo, a propaganda com que aqui se apresentará será, de certa forma, 

bastante específica. Nos concentraremos em um suporte tão popular, durante todo o século XX, 

quanto a internet o é nos dias de hoje: o pôster, o qual gozou de franca produtividade e aceitação 

pública, especialmente durante os períodos da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. 

A importância e abrangência do pôster como meio de comunicação nunca foi tão grande 

quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Suas infinitas possibilidades de design e sua 

capacidade de persuadir e informar inspiraram os departamentos de propaganda de diversos 

países a produzir uma variedade sem precedentes de pôsteres abrangendo os mais variados 

aspectos dos esforços de guerra. O conceito remonta à Revolução Francesa, ao final do século 

XVIII e, embora não se dessem conta imediatamante, muitas sociedades perceberam em sua 

história uma mobilização coordenada de atitudes e recursos, não só industriais mas também 

humanos, que ficaria conhecido posteriormente como esforço de guerra, conceito aproveitado 

e aprimorado por nações como Estados Unidos, Rússia e Reino Unido e particularmente 

perceptível durante as Grandes Guerra Mundiais. Embora abarcassem sobretudo aspectos 

econômicos que dariam suporte à manutenção da guerra, os esforços também compreendiam 

aspectos socioculturais que estabeleciam rotinas comportamentais para a sociedade. 

Esses esforços sociais – e aqui trato somente daqueles envoltos no escopo dos pôsteres 

de propaganda – envolviam todo tipo de situação, desde a cautela com tudo o que fosse dito – 

mesmo no âmbito privado –, até mesmo a mobilização da sociedade para a contenção de gastos 

e desperdícios de alimentos e combustíveis. A mídia e a propaganda, propriamente dita, 

controlando, restringindo e gerenciando as informações para atingir efeitos de sentido que 

guiassem as ações sociais. 

O pôster demonstrou eficiência em trabalhar de forma emocional e lúdica essa questão 

do controle da informação, com uma rica interação entre a linguagem verbal e a visual, 

chamando nossa atenção para a forma com que os propagandistas tentavam conciliar a natureza 

dessa relação durante a guerra. É provável que os interlocutores dessa forma de propaganda, 

muitas vezes, sentissem como se houvessem feito escolhas voluntárias em relação às suas 

atitudes quanto aos esforços de guerra, trabalhando nos níveis consciente e subconsciente. De 

caráter altamente controlador, a propaganda, através do pôster, tinha como um de seus objetivos 

alterar crenças e/ou comportamentos. 

O pôster foi usado como uma maneira de garantir que as mensagens propagandísticas 

fossem recebidas pela maioria dos que se destinavam a ser influenciados por esse tipo de 
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propaganda. Pôsteres de propaganda foram usados não só como um meio de justificar o 

envolvimento de cada nação na guerra, mas também, como veremos mais tarde nesta unidade, 

como um meio de obter efetivo humano, dinheiro e recursos materiais necessários para sustentar 

a campanha militar. 

 

2.3 Os procedimentos metodológicos para o levantamento do corpus 

 

O corpus utilizado neste trabalho é constituído por uma seleção de exemplares de 

propaganda criados para os mais diversos fins, tais como: encorajar a participação da população 

na guerra, estimular a aquisição de títulos de guerra, evidenciar a importância de fortalecer a 

segurança e a unidade nacional. Além disso, utilizo aqui exemplares de pôsteres de ambos os 

lados das guerras (por exemplo, das forças aliadas e do eixo, no caso específico da Segunda 

Guerra Mundial). E, para garantir a qualidade e a autenticidade do conteúdo aqui apresentado, 

as imagens dos pôsteres, bem como seus referenciais históricos e informações concernentes às 

condições de produção dos exemplares aqui utilizados foram adquiridas na Internet, por meio 

de bancos de dados especializados no tema, como o acervo da Divisão Especial de Coleções da 

Biblioteca da Washington University; a coleção canadense da Biblioteca Digital da McGill 

University; a coleção de pôsteres da Segunda Guerra Mundial da Northwestern University; o 

acervo do United States Holocaust Memorial Museum e a coleção da Biblioteca do Congresso 

norte-americano2. 

Como recorte metodológico, o trabalho propõe a limitação do corpus a exemplares de 

pôsteres produzidos nos Estados Unidos da América (em conjunto com Canadá) e na Alemanha, 

referentes ao período que compreendeu a Segunda Grande Guerra. Esse recorte tem uma razão 

de ser. Durante o período desse conflito, verificou-se, nestes países em particular, uma vasta 

produção desse material midiático, ficando, portanto, evidente a utilização de exemplares 

representativos das três principais potências envolvidas nos conflitos, embora tenha se 

observado uma larga produção desse tipo de propaganda em diversos outros países, como: 

Japão, Austrália, Itália, Bélgica, Brasil, entre outros. 

                                                           
2  Seguem as URLs para consulta dos acervos na ordem apresentada no corpo do texto: Coleção da 

Washington University (http://content.lib.washington.edu/postersweb/); coleção da McGill University 

(http://digital.library.mcgill.ca/warposters/); o acervo da Northwestern University 

(https://images.northwestern.edu/); a coleção do United States Holocaust Memorial Museum 

(http://collections.ushmm.org/search/); e a coleção da biblioteca do congresso norte-americano 

(http://www.loc.gov/pictures/collections/). 
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Como o objetivo deste trabalho é apresentar certas particularidades discursivas acerca 

da propaganda de guerra, e esta pode ser categorizada com base em suas propostas 

comunicativas3, procurei estabelecer divisões em capítulos considerando não só nossos 

propósitos, como também essa categorização. O quarto capítulo deste trabalho iniciará a 

apresentação das características gerais da propaganda de guerra, lançando mão de um breve 

histórico. Esse capítulo será subdividido em seções e cada seção abordará um aspecto discursivo 

específico da propaganda. A primeira seção abordará a questão da liderança, referenciando-se 

no conceito de ethos, e analisando como a propaganda de guerra tocava nesse tema, construindo 

a imagem do líder nacional e influenciando a opinião pública em relação à aceitação dessa 

figura de liderança, assim como serão analisadas as condições de possibilidade da construção 

dessa imagem (condições que passam por questões raciais); condições que influenciaram não 

só a ascensão do ideal ariano na sociedade alemã, como também os fatores que levaram milhões 

de judeus à morte. Para tanto, utilizaremos as concepções de biopoder sustentadas por Michel 

Foucault (2005). A segunda seção aborda a forma como a propaganda de guerra contribuiu para 

a formação da identidade nacional das duas nações sobre as quais este trabalho se debruça: 

erguendo-se após um período de longa resseção, ambas necessitavam reestabelecer seus 

alicerces identitários. Para isso, nos basearemos nos postulados de Stuart Hall (2006) acerca da 

Identidade Cultural Nacional. Na terceira seção, mostraremos como a propaganda de guerra faz 

uso dos elementos de controle e exclusão do discurso para manter o domínio sobre a produção 

e distribuição da informação durante o período de conflito, para o qual novamente Foucault 

(1999a) serve de alicerce. Cada seção proverá as devidas informações a respeito do contexto 

produtivo de cada peça analisada em suas particularidades linguísticas, semânticas e também 

histórico-sociais, abordando o que se diz, como se diz, quem diz, em que circunstâncias e para 

quem; a natureza de seu propósito comunicativo e a composição de seus layouts. 

Cabe ainda falar sobre um outro importante aspecto presente nas análises dos pôsteres 

é a abordagem dada ao uso das cores no contexto de produção de cada exemplar analisado. A 

utilização das cores em uma propaganda é assunto dos mais relevantes e, por isso, não poderia 

deixar de marcar presença nas análises aqui empreendidas. Os pôsteres expostos neste trabalho 

terão comentários acerca da utilização das cores, marcando os pontos importantes concernentes 

às intenções comunicativas presentes na escolha intencional de cada matiz utilizada. De acordo 

com Farina et al. (2006), o uso das cores, de forma correta e equilibrada, é capaz de influenciar 

o espectador de uma imagem de forma contundente – fisiológica e psicologicamente –, criando 

                                                           
3  O recrutamento, o trabalho na indústria, participação feminina na guerra, economia de combustível e 

comida, a compra de bônus de guerra, a atuação do homem negro nas forças armadas etc. 
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sensações como alegria, tristeza ou ainda profunda depressão; e impressões como as de calor, 

frio, equilíbrio, desequilíbrio e assim por diante. Com essa importante função, a de imprimir 

sensações e impressões, as cores em uma propaganda possuem o poder de atuar no espectador 

como estimulante, tanto das sensações positivas como das perturbadoras, além disso 

contribuem para a influência de nossas consciências, impulsos e desejos. 

Esse trabalho de escolha e uso de cores específicas em busca de sentimentos e 

impressões específicas não é tão simples quanto possa parecer. Na verdade, esse processo deve 

levar em consideração aspectos diversos de cunho cultural que estão diretamente ligados à essa 

“simbologia” cromática. Conforme nos explica Farina et al. (2006), 

 

Percebemos que as cores assumem polarizações de sentido. Em determinado 

contexto, estão carregadas de sensações positivas e, em outro, podem assumir 

sensações absolutamente negativas. Explicar o que representamos com a cor 

e por que representamos é um problema muito mais complexo do que 

aparenta. De fato, a cor está amplamente relacionada com os nossos 

sentimentos (aspectos psicológicos), ao mesmo tempo em que sofre influência 

da cultura tornando-se símbolo, além dos aspectos puramente fisiológicos. 

(2006, p. 02) 

 

Através de nossos olhos e cérebro, uma incontável variedade de ondas de luz com 

diferentes frequências é absorvida e assimiladas, atuando em nosso sistema nervoso e atingindo 

nossas percepções sensoriais e emocionais. Essa utilização consciente e metódica das cores 

configura-se em um fator de atração e sedução inegavelmente poderoso. Com isso, o objetivo 

é criar uma ambientação psíquica propícia à intenção comunicativa de determinada propaganda. 

Segundo Farina et al., 

 

A cor de uma apresentação (embalagem, rótulo, logotipo ...) deve estar de 

acordo com o caráter e a qualidade do conteúdo/conceito e deve ser ajustado 

com os requerimentos psicológicos e culturais do público a que se destina. 

Apesar de a maior parte das pessoas não terem consciência disso nem 

tampouco da carga simbólica da cor, todos nós, quando nos deparamos com 

cores "positivas" e bem combinadas, reagimos favoravelmente e nos deixamos 

levar pela atração que elas exercem sobre os nossos sentidos. (2006, p. 02) 

 

No caso da propaganda de guerra, o uso das cores vai não só criar essa ambientação da 

qual falamos anteriormente, como auxiliar no ajuste da compreensão que se deseja para cada 

exemplar da campanha, combinando o layout ao conteúdo e ao conceito nele embutidos, 

visando atingir os objetivos dos esforços de guerra. 
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Sobre o indivíduo que recebe a comunicação visual, a cor exerce uma ação 

tríplice: a de impressionar, a de expressar e a de construir. A cor é vista: 

impressiona a retina. E sentida: provoca uma emoção. E é construtiva, pois, 

tendo um significado próprio, tem valor de símbolo e capacidade, portanto, de 

construir uma linguagem própria que comunique uma ideia. (FARINA et al., 

2006, p.13) 

 

Claro que a utilização de determinadas cores está inextricavelmente ligada ao universo 

discursivo que delas faz uso, no caso aqui abordado, o universo discursivo da propaganda de 

guerra. Por isso, inevitavelmente, veremos que vários exemplares de propaganda aqui 

apresentados trarão, de uma forma ou de outra, uma similaridade nos matizes adotados, 

dependendo, é claro, como dito anteriormente, da intenção comunicativa de cada campanha. 

Cada universo discursivo faz uso de campos semânticos específicos e, por isso, acaba 

por utilizar matizes de cores semelhantes, obviamente, tentando atingir resultados também 

semelhantes. 

 

Cada um desses campos utiliza uma linguagem específica que explícita seus 

pontos de vista e por meio da qual procura atingir os objetivos propostos. Isto 

torna o estudo da cor uma necessidade dentro dos cursos que se voltam à 

comunicação e à comunicação visual, principalmente ao compreendermos que 

as pesquisas nesse setor se apoiam nos fundamentos científicos da Fisiologia, 

Psicologia, Sociologia, Semiótica e das Artes. (FARINA et al., 2006, p. 13) 

 

Nas análises aqui empreendidas, nos deteremos em tornar mais visível a intenção por 

trás da escolha de cada cor. Trataremos desse aspecto sempre relacionado aos elementos mais 

relevantes na constituição do layout de cada exemplar exposto, tendo em mente também a noção 

que Farina (2006) nos passa de que essas reações que as cores causam nos indivíduos não 

possuem fronteiras espaciais ou temporais e de que a língua local também não exerce influência 

sobre estas percepções especificas. 

Sabemos da importância e da expressividade das cores na transmissão de ideias, 

impressões e sensações. Como um importante aspecto nessa construção de sentidos, a cor 

trabalha com uma sintaxe específica, constituído uma linguagem individualizada. Nessa 

sintaxe, elementos como a luz, o espaço e o equilíbrio definem a forma como as cores serão de 

fato utilizadas. As reações à essa linguagem das cores estão subordinadas não só às condições 

físicas, mas também às culturais (FARINA et al., 2006, p.14). Tudo isso, é claro, aliado ao 

trabalho do artista responsável por cada peça de propaganda. Todos esses pontos tornam 

imprescindível a abordagem do uso das cores para a eficácia da compreensão deste trabalho. 
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Após este capítulo metodológico, para que aqueles que venham a se interessar pela 

leitura deste trabalho se situem no contexto de produção desta propaganda de natureza tão 

particular, farei, no capítulo 3 deste trabalho, uma breve contextualização do momento 

histórico, remontando ao universo sociopolítico vivido pelos enunciadores dessas propagandas 

e seus interlocutores, os motivos para sua produção, abordando aspectos econômicos 

concernentes à escolha desse suporte, das necessidades comunicativas da época, quem detinha 

as ferramentas e licenças de produção dessa propaganda em especial, argumentos, os locais e 

grupos sociais envolvidos, além dos fatos aos quais as várias propagandas eventualmente 

faziam alusão. Ainda com o intuito de amparar o leitor no tocante ao conteúdo teórico, farei, ao 

longo de todo o texto, a exposição de conceitos importantes não só para a compreensão de 

pressupostos concernentes à Análise do Discurso – como Sujeito, Discurso, Identidade etc. –, 

como também para a compreensão das nuances do discurso publicitário, afinal, a despeito de 

seu caráter especificamente político, trata-se da mais pura propaganda, repleta de todos os 

artifícios dos quais o discurso publicitário dispõe para persuadir e convencer seu interlocutor. 
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3 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: A GUERRA E A 

PROPAGANDA 

 

3.1 A Segunda Guerra Mundial 

 

Não é intenção deste trabalho apresentar um panorama completo da complexa situação 

histórica no período referente à Segunda Guerra Mundial. Apesar do importante aspecto 

multidisciplinar característico da LA e da intencionalidade da abordagem histórica do assunto, 

evita-se correr o risco do não reconhecimento, por parte dos possíveis leitores desse trabalho, 

de seu principal propósito, ou seja, uma obra voltada mais especificamente para o âmbito 

linguístico da análise. Sendo assim, apresenta-se, a seguir, uma breve contextualização do 

momento histórico e o surgimento dos órgãos governamentais responsáveis pela propaganda 

política dos países aqui mencionados. 

Um conjunto de fatores criou um ambiente propício para a eclosão de um conflito de 

proporções mundiais na Europa do final dos anos 1930. O surgimento de governos totalitários 

com forte tendência militarista e intenções expansionistas foi, certamente, um desses fatores, o 

que terminou por envolver, nesse processo, inúmeros outros países e territórios. 

Esse conflito militar de proporções globais que teve lugar na história da humanidade 

entre 1939 a 1945 e que ficou conhecido como a Segunda Guerra Mundial, envolveu um grande 

número de nações, incluindo as grandes potências político-econômicas mundiais de então, que 

se organizaram em duas alianças militares opostas: os Aliados e o Eixo. Nunca havia acontecido 

uma guerra com tamanha proporção, mobilizando um efetivo militar de mais de 100 milhões 

de soldados. Os países envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial, 

científica e de mobilidade social, bem como sua capacidade produtiva em um esforço que não 

distinguia a diferença entre recursos civis e recursos militares. Em 1939, tornou-se evidente que 

a paz estabelecida no final da Primeira Guerra Mundial não passava de uma pausa, um breve 

armistício. 

Apesar dos variados tratados criados para dar termo à Primeira Guerra Mundial, as 

condições impostas por esses tratados geraram profundo descontentamento nas nações que a 

eles foram submetidas, entre essas nações, a Alemanha. 

 

Talvez o mais importante tenha sido que, ao imporem termos duros à 

Alemanha, os autores dos tratados tenham dado aos alemães o que aos olhos 

de muitos pareciam ser motivos reais de queixas, por lhes negarem uma 
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legítima parcela de poder internacional e por lhes imporem toda a carga de 

‘culpa’ da guerra (BURNS, 2001, p. 720). 

 

 Assim como a Primeira Grande Guerra, a Segunda Guerra nasce a partir da fragilidade 

no equilíbrio do poder entre nações. Na verdade, houve uma reorganização das relações de 

poder entre as nações. 

 

O papel da política de poder como causa da II Guerra Mundial é inegável. 

Ainda que Woodrow Wilson e outros patrocinadores da Liga das Nações a 

tivessem aclamado como um meio de eliminar a luta pelo poder, ela não 

significou nada disso. Simplesmente trocou o equilíbrio antigo por um novo, 

ainda mais precário. Mal havia secado as assinaturas nos tratados de paz, e os 

vitoriosos já davam início à formação de novas alianças para manter sua 

supremacia. (BURNS, 2001, p. 720). 

 

O acontecimento da Segunda Grande Guerra ficou marcado na memória coletiva da 

humanidade por motivos que a tornaram singular. A guerra que envolveu o maior número de 

países na história, contando com a presença de países de todos os continentes do globo, não 

apenas foi o conflito que registrou a maior quantidade de vidas perdidas em ambos os lados do 

conflito – os números variam entre 40 e 75 milhões4 de mortos entre civis e militares –, como 

também ficou marcado pelo uso de armas nunca utilizadas anteriormente como as bombas 

nucleares. Foi, de fato, o conflito mais letal da história da humanidade. 

No que toca ao início do conflito, é comum que se considere a invasão da Polônia por 

parte da Alemanha, em 1 de setembro de 1939, como o estopim da guerra, bem como 

as declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império 

Britânico e da Commonwealth. Muitos dos países que participaram da guerra não se 

envolveram inicialmente, mas acabaram aderindo ao conflito, respondendo a atitudes como 

a invasão da União Soviética por parte dos alemães e os ataques japoneses contra as forças 

dos Estados Unidos em Pearl Harbor, uma base naval dos Estados Unidos e quartel-general da 

frota norte-americana do Pacífico, na ilha de O'ahu, Havaí, e em colônias britânicas. 

 

3.2 As motivações da Alemanha e o surgimento da propaganda nazista 

 

 Após a Primeira Guerra, a assinatura do Tratado de Versalhes, em 1919, encerra 

oficialmente os conflitos. Como prerrogativa, o tratado determinava que a Alemanha deveria 

                                                           
4  Os números variam de referência para referência. Utilizamos aqui uma média entre duas referências: A 

História da II Guerra Mundial, de Parker, e The Complete Illustrated History of World War Two, de Donald 

Sommerville – ambos constantes nas referências deste trabalho. 
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assumir as responsabilidades pela guerra, além de enfrentar uma série de sanções tais como: o 

retalhamento de uma considerável parte de seu território entre algumas nações fronteiriças; a 

perda de todas as colônias insulares e africanas; a imposição de uma restrição ao tamanho e 

poderio bélico de suas forças armadas; o reconhecimento da independência austríaca; bem 

como o pagamento de indenizações pelos danos e prejuízos causados durante os conflitos.  

O sentimento de injustiça e humilhação, promovido pelas exigências do Tratado de 

Versalhes, vai crescendo no seio da população à medida que suas consequências vão tomando 

proporções insustentáveis. Em seu artigo 231, o Tratado lança responsabilidade unicamente 

sobre a Alemanha pelos danos sofridos pelos países da Tríplice Entente, obrigando-a a reparar 

tais danos com o pagamento de indenizações que chegaram a 132 bilhões de marcos alemães. 

Esses pagamentos indenizatórios causaram sérios problemas econômicos à Alemanha e uma 

taxa de desemprego exorbitante, além da indignação social propiciando a queda da República 

de Weimar e um ambiente favorável à ascensão do Partido Nacional Socialista dos 

Trabalhadores Alemães – também conhecido como Partido Nazista – que, a partir de 1921, 

passa a ser liderado por Adolf Hitler. Uma política expansionista passa a ser adotada pela cúpula 

do partido, visando reconquistar territórios perdidos na Primeira Guerra e em função das 

determinações do Tratado de Versalhes. Essa política encontra eco nos regimes japonês e 

italiano, que compartilham dos desejos de expansão territorial de seus domínios. Esses países, 

posteriormente, se juntariam à Alemanha para a formação das forças do eixo, em oposição às 

forças aliadas. 

 

3.2.1 A propaganda nazista 

 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) constituiu um despertar para a propaganda de 

guerra. Foi nesse contexto que, pela primeira vez, as nações fizeram uso de forma maciça da 

propaganda em contexto de guerra, essa ferramenta se mostrou uma verdadeira arma de 

combate. Com um papel que ia muito além da simples comunicação dos progressos no campo 

de batalha, a propaganda foi utilizada com todo o seu potencial como um instrumento de 

interface entre os obscuros propósitos políticos e econômicos da guerra e a formação ideológica 

das sociedades envolvidas em seu contexto. Enaltecendo as virtudes nacionais e destacando o 

que se poderia perder caso o inimigo prevalecesse, a propaganda agia ideologicamente, 

demonizando o inimigo, representando-o com feições desumanas, fomentando o sentimento de 

ódio da população – neste caso tanto a civil quanto a militar – para com o inimigo a ser 

combatido. 
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Surgindo inevitavelmente como uma representação pictórica da identidade cultural da 

nação, a propaganda impulsionava o sentimento de unidade social e instigava a sociedade a 

defender seu legado histórico, os valores e crenças que formavam seu capital cultural. 

Percebendo-se a importância – sobretudo econômica – da frente interna5, contribuinte 

substancial no sustento financeiro da guerra6, torna-se cada vez mais importante o papel da 

propaganda em influenciar a opinião pública. Para tanto, as nações envolvidas criaram órgãos 

governamentais que tinham por finalidade a gerência da propaganda de guerra, bem como a 

responsabilidade por firmar acordos com a iniciativa privada7 para a elaboração de uma 

propaganda que pudesse ser vinculada a marcas já conhecidas do público, estabelecendo uma 

empatia quase imediata com a ideia veiculada. Essa propaganda, que circulava tanto 

internamente (home front) como externamente (front de batalha), era criada com o intuito de 

incutir na sociedade, através de um vínculo muitas vezes emocional, diretrizes comportamentais 

a serem seguidas. 

Desde meados dos anos 1930, com a ascensão de Adolf Hitler ao poder, o papel da 

propaganda ganha força na estratégia de guerra alemã. Fundada pelo governo de Adolf Hitler, 

em meados de 1933, o Ministério de Educação Popular e Propaganda alemã, Reichsministerium 

für Volksaufklärung und Propaganda, liderado pelo ministro da propaganda Joseph Goebbels, 

torna-se a instituição responsável por regular as notícias, a literatura, as artes visuais, as 

produções cinematográficas, o teatro, a música e as rádios difusoras. De forma muito ampla, o 

escritório central de propaganda nazista supervisiona e regula a cultura e os meios de 

comunicação social da Alemanha hitlerista. De acordo com as palavras do próprio Goebbels, o 

trabalho do ministério era o de mobilização mental do povo alemão, em uma clara alusão ao 

caráter fortemente manipulador desse trabalho. 

 

3.3 A entrada dos EUA na Segunda Guerra Mundial e a propaganda de guerra 

Americana  

 

                                                           
5  O termo frente interno seria uma tradução, aqui adotada, para referir-se ao equivalente home front, que 

designa, por sua vez, a parcela da população civil que “combatia” o inimigo através de seus esforços internos em 

obediência às diretrizes estabelecidas pelo governo para a obtenção da vitória. 
6  Estima-se que foi vendido, durante o período de 1940 a 1944, o equivalente a US$ 185.000.000.00,00 em 

bônus de guerra (OLNEY, 1971, p. 89).  
7  Um exemplo de empresa privada atuante na Segunda Guerra Mundial foi a Walt Disney Company. 

Durante o período de 1942 a 1945, o fundador da companhia, Walt Disney, esteve diretamente envolvido na 

produção de propaganda de guerra e na criação de insígnias para inúmeras unidades militares a pedido do governo 

norte-americano. Suas personagens, fortemente vinculadas à cultura da época, contribuíram para a melhor 

aceitação, por parte da opinião pública, da participação norte-americana no conflito. 
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Após uma série de transformações de natureza política, religiosa, econômica e social do 

regime teocrático do governo Imperial japonês, o Império do Japão torna-se um moderno 

estado-nação. Nesse momento, o Império do Japão dá início a um período de expansão 

econômica, política e militar. Dentre suas estratégias para essa expansão incluíam-se a expansão 

de sua extensão territorial e o controle econômico da região asiática para a providência do 

aumento de acesso a recursos naturais. 

Essa expansão territorial iniciou conflitos bélicos com países como China, em 1894, e 

Rússia, em 1904. Nesse panorama, o Japão contava também com a custódia das colônias da 

Alemanha Imperial no Leste e nas águas do Pacífico, cedida pela Liga das Nações, após 

a Primeira Guerra Mundial. 

Devido ao interesse de países constituintes da Liga das Nações nos territórios do sudeste 

da Ásia, o Japão não teve apoio em sua empreitada expansionista contra a China, vindo a sofrer 

uma série de reprimendas e pressões diplomáticas. Com isso, o Japão protesta retirando-se da 

Liga das Nações. Em Julho de 1939, os Estados Unidos respondem aumentando a pressão, 

aplicando embargos econômicos e comerciais ao Japão. O Japão não contém sua ânsia 

expansionista e não para com a sua campanha militar na China, além disso, assinou o tratado 

Anti-Komintern com a Alemanha nazista, dando fim às hostilidades do fim da Primeira Guerra 

Mundial, e declarando compatibilidade de interesses entre os dois países. Em 1940, o Japão 

assinou também o Pacto Tripartite com a Alemanha nazista e a Itália fascista, formando assim, 

os poderes do Eixo. 

Essas atitudes do governo japonês motivaram ações do governo dos Estados Unidos que 

culminaram no aumento dos embargos acima citados, atingindo as importações japonesas 

de metal e gasolina, também houve o bloqueio do Canal do Panamá às embarcações nipônicas. 

Em 1941, ao continuar seu avanço para o norte da Indochina, o Japão termina por forçar o 

governo norte-americano a tomar outras medidas e, assim, este último congela todos os bens 

japoneses nos EUA, dando início a um embargo completo às importações japonesas 

de petróleo, atitude que tornava as pretensões japonesas quase impossíveis de se realizar. O 

petróleo representava um recurso vital nas intenções expansionistas do Japão, já que seus 

próprios recursos petrolíferos eram extremamente limitados e 80% das importações japonesas 

de petróleo eram provenientes dos Estados Unidos. 

O Império Japonês, no início de 1941, começou a considerar a possibilidade de um 

ataque às forças aliadas como uma batalha pré-guerra, chegando à conclusão que uma guerra 

com os EUA seria inevitável após os embargos norte-americanos ao governo japonês. Após 

uma série de conferências, em 26 de novembro de 1941, uma frota japonesa constituída de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pac%C3%ADfico
https://pt.wikipedia.org/wiki/1940
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seis porta-aviões, comandados pelo vice-almirante japonês Chuichi Nagumo, deixa as Ilhas 

Kurilas com a autorização de seguir para Pearl Harbor, sob sigilo absoluto, com todas as 

comunicações via rádio entre as embarcações da própria frota e o Japão proibidas, e pôr em 

prática o ataque meticulosamente ensaiado. 

 O ataque atingiu em maior ou menor grau 21 navios e 347 aviões, cerca de 2403 pessoas 

morreram e outras 1178 ficaram feridas. E, apesar de os três porta-aviões da frota do Pacífico 

não se encontrarem no local, e os depósitos de combustível e outras instalações não terem sido 

atingidas, este panorama no qual os Estados Unidos se viu inserido era alarmante. Com o 

inimigo batendo em sua porta, não restava outra alternativa, a não ser entrar em guerra e 

desencadear um novo rumo para a história da humanidade. 

Foi neste cenário que a propaganda de guerra norte-americana atingiu um novo patamar. 

Na América, o Office of War Information (OWI) – que em uma tradução livre seria algo como 

Agência de Informações de Guerra –, operou entre junho de 1942 e setembro de 1945 e foi o 

órgão responsável por consolidar os serviços de informação governamentais e desenvolver a 

propaganda, tanto interna como externa. Também fundamental para o desenvolvimento da 

propaganda de guerra americana foi a criação do Conselho de Propaganda da Guerra ou War 

Advertising Council (WAC), criado antes do ataque à Pearl Harbor com o intuito de colaborar 

com o governo no esforço de guerra, o conselho era composto de um grupo de anunciantes 

nacionais que tinha o papel de elo de ligação entre a publicidade e as agências governamentais. 

Seu lema era “Uma mensagem de guerra em cada campanha publicitária”. Nesse momento, a 

sociedade norte-americana experimentava uma sensação de desconforto acerca da falta de 

informação sobre a guerra que ocorria, além de pouco compreender as razões pelas quais o 

mundo estava em guerra. Um ressentimento a respeito de algumas nações aliadas se formava 

decorrente dessa falta de informação. Com a criação do OWI pelo presidente Roosevelt, não só 

a desinformação estaria, aparentemente, sanada como a apatia do povo norte-americano pela 

guerra seria devidamente convertida em adesão. 

O governo enfrentou certa oposição à criação do OWI por parte da opinião pública, 

imprensa e do senado. Quatro motivos encabeçavam esse posicionamento: primeiramente, a 

imprensa temia a criação de uma agencia centralizadora, única detentora e distribuidora de 

informações sobre a guerra, bem como a possível utilização de uma censura institucionalizada; 

segundo, o congresso temia a criação de um aparato de propaganda que pudesse assemelhar-se 

à máquina de propaganda nazista; em terceiro lugar, as tentativas anteriores de propaganda 

feitas pelo Comitê de Informação Pública operadas durante a Primeira Guerra Mundial foram 

vistas como fracasso; e por último, a América enfrentava um isolacionismo que a fazia temer 
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envolver-se em uma campanha maciça de propaganda pró guerra e que a levasse a envolver-se 

em conflitos, um pacifismo decorrente da experiência vivida na Primeira Guerra, sentimento 

que mudou radicalmente após o ataque à Pearl Harbor. 

Nesses momento e ambiente históricos de confusão informacional, fragilidade 

emocional e propício ao trabalho de “moldagem” comportamental da sociedade, a propaganda 

de guerra teve seu ápice. Ambas as forças – aliados e eixo – fizeram uso comum de temas que 

manipularam o sentimento público através da utilização de referenciais que os fizeram observar 

certa insegurança quanto à sobrevivência da nação e dos valores com os quais se identificavam. 

A guerra contra o “mal” era necessária; a liberdade estava em perigo e os esforços deveriam 

partir de todos, sem exceções. 
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4 A PROPAGANDA DE GUERRA E AS CATEGORIAS ANALISADAS 

 

 

Na realidade da guerra e, nesse caso, da sociedade norte-americana, a propaganda se 

propõe a alavancar a força social em uma mobilização em prol do desenvolvimento de tudo que 

fosse necessário para a realização das ações que culminariam na vitória sobre o inimigo, a 

ameaça em potencial. 

Para que essa mobilização pró guerra tomasse forma e proporção desejadas, a 

propaganda de guerra deveria ser idealizada e desenhada para talhar os comportamentos, 

julgamentos e ações de toda uma sociedade, além de controlar o esforço de guerra, 

encaminhando-o em direção à manutenção dos recursos que dariam subsídio para atingir os 

objetivos de ordens prática e política em um contexto de conflito. E isso não se dá somente no 

contexto norte-americano. Enquanto arma psicológica moderna de guerra, a propaganda já 

havia sido amplamente utilizada durante a Primeira Guerra Mundial, na América e em outras 

localidades, de uma forma bem sistematizada. No entanto, num momento de disponibilidade de 

recursos mais modernos e num contexto de conflito de ideais muito mais bem definido – entre 

a “liberdade” dos democráticos e o “apocalipse” do domínio fascista –, é na Segunda Grande 

Guerra que a propaganda torna-se protagonista entre as estratégias de guerra. 

Uma das formas mais baratas de publicidade foi a bem sucedida campanha de pôsteres. 

Barata, visualmente rica e de imediata circulação, a campanha através da distribuição de 

pôsteres era ideal para a veiculação dos supostos deveres da sociedade durante o período de 

guerra. Conforme Manning e Wyatt (2011), esses pôsteres eram vistos em escolas, locais de 

trabalho e espaços públicos e abordavam aspectos variados do necessário esforço de guerra, 

desde o comportamento no ambiente de trabalho, orientando os trabalhadores a tirar intervalos 

mais curtos para almoçar ou fumar, concentrando-se no aumento da produção, até o 

comportamento doméstico, para o qual a conservação de recursos escassos (óleo, vegetais, 

ovos, carne etc.) era essencial. 

A importância desse tipo de propaganda reside justamente na abrangência de seu 

alcance. Homens, mulheres, militares ou civis, todos eram potenciais alvos desse veículo de 

propaganda. Não se tratava da mera representação gráfica do conflito, seu potencial de 

distribuição, visibilidade e transmissão de mensagens fizeram dos pôsteres de guerra, à época, 

um dos principais e mais eficientes meios de comunicação entre as agências do governo e a 

sociedade, construindo e interferindo nos padrões de atitude e comportamento social. 

Independentemente de quem o produza ou o propósito ao qual se destina, assim como qualquer 
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gênero discursivo, o pôster de propaganda de guerra deve ser eficientemente objetivo e simples 

em sua composição, não permitindo má compreensões ou ambiguidades. Mesmo com todos 

esses pré-requisitos, as produções dos pôsteres apresentaram uma enorme variedade de estilos. 

Seguindo em direção aos pontos os quais este trabalho se propõe analisar, discorreremos 

a respeito de temas como liderança, raça, identidade, entre outros. As seções seguintes 

organizar-se-ão de forma a apresentar um panorama da propaganda de guerra que, longe de 

explorar a totalidade de sua variedade, nos dá uma noção dos temas abordados pelos respectivos 

governos e seus bureaus de informação junto à sociedade. 

 

4.1 A formação da identidade cultural nacional e o discurso 

 

Esta seção do capítulo tem por objetivo a compreensão de um aspecto específico da 

propaganda veiculada em contexto de guerra, que provém desse caráter controlador que a 

propaganda exerce sobre os indivíduos: o reforço e a manutenção da identidade cultural 

nacional. Baseando-nos em pressupostos sustentados por teóricos das áreas de comunicação 

social, sociologia e história, procuramos traçar o perfil da proposta comunicativa deste modelo 

particular da propaganda que aqui analisamos. 

Apesar de obrigatoriamente utilizar uma linguagem com a qual a massa pudesse 

interagir, a mensagem deveria atingir o indivíduo isoladamente. Era nos valores e nas atitudes 

do indivíduo que essa propaganda iria agir. Esse indivíduo precisa construir uma relação de 

identificação com a mensagem transmitida. O autorreconhecimento seria um artifício utilizado 

na produção discursiva dessas propagandas. Através de um discurso meticulosamente 

elaborado, era possível que o indivíduo se reconhecesse na situação ilustrada na mensagem – 

exemplos disso podem ser a variedade de pôsteres direcionados à participação feminina no 

home front8 ou os pôsteres direcionados à identificação social do povo alemão com o homem 

do campo. Se o interlocutor da mensagem não se identificasse com esta, não haveria adesão à 

causa representada. De acordo com Bortulucce, 

 

Neste suporte, a tarefa de seduzir o espectador reside em procedimentos que 

possuem um caráter didático, que procuram persuadir sem transmitir um 

caráter de imposição. O sucesso da mensagem de um cartaz de propaganda 

política, portanto, envolve mecanismos complexos, muitas vezes 

                                                           
8  Trata-se de uma série de pôsteres direcionados à adesão feminina aos esforços de guerra. Um ícone dessa 

série é a personagem Rosie the Riveter (ou Rosie a Rebitadora, em português). A personagem, inspirada em uma 

jovem americana, representava as mulheres operárias da época da Segunda Guerra, que ocupara as vagas de 

emprego pertencentes aos homens, os quais se encontravam em batalha nos campos da Europa. 
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inconscientes, que procuram condensar, nas suas ilustrações e palavras, uma 

ideologia em consonância com os propósitos específicos de cada nação no 

conflito (BORTULUCCE, 2010, p. 325).  

 

Com esse autorreconhecimento, o indivíduo é capaz de integrar-se socialmente a uma 

coletividade nacional, a algo maior do que ele próprio. Para Bortulucce (2010), “este sentimento 

de integração, de participar de algo maior do que ele, está ligado a uma ideia de nação construída 

por um aglomerado de ideias reforçadas ao longo da história nacional”. Esse sentimento de 

pertencimento a uma coletividade é um reflexo da identidade cultural nacional de um povo, 

aquilo com o qual se identificam como nação, povo ou etnia. 

Como uma representação ilustrada ou pictórica de uma identidade cultural nacional que 

merecia e precisava ser defendida, a propaganda alavancou o sentimento de unidade que 

amalgamou a sociedade de forma a persuadi-la em prol da causa, a estabilização do status quo 

cultural, social e econômico vigente, a defesa de seu legado histórico, de seus conjuntos de 

crenças e valores. 

 

4.1.1 A identidade nacional 

 

Sabe-se que, pelo princípio da alteridade, ao qual nos referimos anteriormente, todo 

discurso procede de alguém e, por consequência, é direcionado a alguém com o objetivo de 

convencer ou persuadir o interlocutor em função de determinado interesse. De acordo com 

Carrascoza (2007), o discurso ao qual se atribui o objetivo de convencer é dirigido ao lado 

racional do interlocutor, com argumentos objetivos e podendo atingir um ‘auditório’ universal. 

Já o discurso que pretende persuadir é dotado de um caráter mais “ideológico, subjetivo e 

intemporal”, tem por objetivo atingir a vontade e o sentimento do interlocutor, por meio de 

“argumentos plausíveis ou verossímeis” na tentativa de obter a adesão e, nesse caso, é dirigido 

a um ‘auditório’ particular9. 

Observando esse caráter de “trabalhar o senso comum” que compõe o discurso 

persuasivo da propaganda ou publicidade de guerra, é possível perceber um aspecto que vai 

além de informar (como em alguns exemplos da propaganda de governo) ou de vender um 

produto (como nas propagandas comerciais), um aspecto que contribui no fortalecimento da 

noção de unidade social, de nação. Esse aspecto do qual falamos vai além da pura persuasão. 

                                                           
9           Distinção feita por Chaim Perelman em La nouvelle rhetorique. Traité de l’argumentation. Apud Ingedore 

Koch, Argumentação e linguagem, 2. ed., São Paulo, Cortez, 1987, p.20. 
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Compreende uma intencionalidade direcionada a manter o sentimento de unidade sociocultural 

e aglutinar as forças em função de um movimento que se desloca em direção oposta à 

conformidade lógica da paz, neste caso, a guerra. 

Gellner acredita que esse sentimento de identificação nacional é responsável pelo 

autorreconhecimento do indivíduo moderno enquanto sujeito e que, sem ele, esse sujeito 

enfrentaria uma perda da subjetividade. 

 

A ideia de um homem [sic] sem uma nação parece impor uma (grande) tensão 

à imaginação moderna. Um homem deve ter uma nacionalidade, assim como 

deve ter um nariz e duas orelhas. Tudo isso parece óbvio, embora, sinto, não 

seja verdade. Mas que isso viesse a ser tão obviamente verdadeiro é, de fato, 

um aspecto, talvez o mais central, do problema do nacionalismo. Ter uma 

nação não é um atributo inerente da humanidade, mas aparece, agora, como 

tal (GELLNER, 1983, p. 6 apud HALL, 2006, p.48). 

 

É a esse sentimento de unidade populacional, esse autorreconhecimento enquanto 

herdeiros de um legado histórico, cultural, mítico e sentimental, e essa impressão de fazer parte 

de algum lugar que se reconheça como lar, que damos o nome de identidade cultural nacional, 

ou simplesmente identidade nacional. Aquilo pelo qual, a título de exemplo, lutaram juntos 

atenienses e espartanos na Batalha das Termópilas contra o Império Persa; Enfim, é o conjunto 

de elementos que formam representações culturais que propiciam a identificação de um povo 

enquanto “nação”. 

A identidade nacional é construída através das representações culturais que produzem 

sentido para a formação da identificação de um povo enquanto unidade cultural e formada a 

partir de um amálgama simbólico de sentimentos, memórias, história e imagens compartilhadas 

por uma dada sociedade e que são formadas e transformadas internamente nessas 

representações. 

 

A condição de homem (sic) exige que o indivíduo, embora exista e aja como 

um ser autônomo, faça isso somente porque ele pode primeiramente 

identificar a si mesmo como algo mais amplo – como membro de uma 

sociedade, grupo, classe, estado ou nação, de algum arranjo, ao qual ele pode 

até não dar um nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar 

(SCRUTON, 1986 apud HALL, 2006, p.48). 

 

De acordo com Hall (2006), o processo de formação de uma cultura nacional contribui 

para a criação de padrões universais que refletem na generalização de uma única língua como 

meio de comunicação dominante, cria um padrão cultural homogêneo e mantém instituições 

culturais nacionais, como, por exemplo, o sistema educacional. Assim, por ser um modo de 
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construir sentidos, a cultura nacional é também um discurso, que “organiza tanto nossas ações 

quanto a concepção que temos de nós mesmos”. 

 

As culturas nacionais, ao produzir sentido sobre “a nação”, sentidos com os 

quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão 

contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam 

seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas (HALL, 

2006, p.51). 

 

Na busca por respostas a indagações sobre como é imaginada a nação moderna ou sobre 

quais estratégias representacionais são acionadas para construir nosso senso comum sobre o 

pertencimento ou sobre a identidade nacional, Hall (2006) propõe cinco “elementos principais” 

que definem a construção de uma narrativa da cultura nacional. Listo abaixo esses elementos 

conforme expostos pelo autor. 

 

 Narrativa de nação – contada e recontada nas histórias e literaturas nacionais, fornece uma 

série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais 

nacionais que simbolizam ou representam as experiências partilhadas, as perdas, os 

triunfos e os desastres que dão sentido à nação. Nos vemos compartilhando uma narrativa 

da “comunidade imaginada”. 

 Ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na intemporalidade – embora possa 

estar latente, a identidade nacional está desde sempre presente, pronta para ser desperta. 

“Os elementos essenciais do caráter nacional permanecem imutáveis, apesar de todas as 

vicissitudes da história. Está lá desde o nascimento, unificado e contínuo, ‘imutável’ ao 

longo de todas as mudanças, eterno”. 

 Invenção da tradição – práticas tradicionais que parecem estar arraigadas há muito tempo 

na rede de tradições de uma sociedade são, muitas vezes, recentes e algumas delas 

inventadas. “Tradição inventada significa um conjunto de práticas..., de natureza ritual ou 

simbólica, que buscam inculcar certos valores e normas de comportamentos através da 

repetição” (HALL, 2006, p.54). 

 O mito fundacional – um mito historicamente localizado que fundamenta a criação ou 

surgimento da nação, do povo e de seu caráter nacional em um passado tão distante que 

fica difícil especificar com exatidão sua longevidade, um tempo mítico, irreal. Esses mitos 

“fornecem uma narrativa através da qual uma história alternativa ou uma contranarrativa, 

que precede às rupturas da colonização, pode ser construída” (HALL, 2006, p.55). 
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 Pureza e originalidade do povo – um povo único, coeso, proveniente de um núcleo 

específico e que dá origem a um grupo que, a posteriori, se reconhecerá como unidade 

cultural. Raramente, no desenvolver histórico nacional, esse mesmo povo primordial 

permanece e persiste no exercício do poder. 

 

O que se percebe através da exposição desses elementos propostos por Hall (2006) é 

que o discurso da cultura nacional constrói identidades a partir de um posicionamento histórico, 

situando o sujeito entre passado e futuro. O desejo nostálgico do retorno ao passado glorioso 

competindo com a necessidade impulsiva de avançar para um mundo moderno. De acordo com 

Hall, 

 

As culturas nacionais são tentadas, algumas vezes, a se voltar para o passado, 

a recuar defensivamente para aquele “tempo perdido”, quando a nação era 

“grande”; são tentadas a restaurar as identidades passadas. Mas 

frequentemente esse mesmo retorno ao passado oculta uma luta para mobilizar 

as “pessoas” para que purifiquem suas fileiras, para que expulsem os “outros” 

que ameaçam sua identidade e para que se preparem para uma nova marcha 

para a frente (HALL, 2006, p. 56). 

 

 Partindo das observações feitas sobre a cultura nacional e o seu caráter de fonte de 

significações e sistema de representações, chegamos a um componente relevante para o 

comportamento do indivíduo em tempos de guerra: o nacionalismo. Parece fácil confundir o 

nacionalismo com outro componente cultural importante, o patriotismo, por isso, é imperativo 

uma razoável distinção entre ambos para fins de esclarecimento. No século XIX, esses dois 

componentes culturais tinham concepções inversas que, mais tarde, já no século XX, foram 

revistas e repensadas. 

 

No século 19, Lord Acton diferenciou "nacionalidade" de patriotismo 

enquanto carinho e instinto vs. uma relação moral, respectivamente. 

Nacionalidade é "a nossa conexão com a raça", que é "meramente natural ou 

física", enquanto o patriotismo é a consciência dos nossos deveres morais para 

com a comunidade política (Acton 1972, p. 163). No século 20, Elie Kedourie 

fez o oposto, apresentando o nacionalismo como uma doutrina filosófica e 

política de pleno direito sobre nações enquanto unidades básicas da 

humanidade, dentro das quais o indivíduo pode encontrar liberdade e 

realização, e patriotismo como mero sentimento de afeto pelo país 

(KEDOURIE 1985, p. 73-74 apud KLEINIG; KELLER; PRIMORATZ, 

2013, p. 75).10 [Tradução Nossa] 

                                                           
10  (Citação original) In the 19th century, Lord Acton contrasted “nationality” and patriotism as affection 

and instinct vs. a moral relation. Nationality is “our connection with the race” that is “merely natural or 

physical,” while patriotism is the awareness of our moral duties to the political community (Acton 1972, p. 163). 
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De acordo com Bresser-Pereira, o nacionalismo é “a ideologia fundamental da terceira 

fase da história da humanidade, a fase industrial” (BRESSER-PEREIRA, 2008, p. 172), 

momento no qual os estados nacionais sobrepujam o império enquanto forma de organização 

político-cultural. 

Sendo considerado muito mais uma manifestação de amor aos símbolos – hino nacional, 

bandeira etc. – e instituições nacionais, o patriotismo se distancia do nacionalismo pelo caráter 

ideológico deste último. O nacionalismo, de caráter muito mais político, tem uma concepção 

de preservação da nação enquanto entidade, algumas vezes essa preservação se vê na defesa 

territorial, delineando este através de fronteiras terrestres, mas, sobretudo, percebe-se essa 

preservação em campos muito menos físicos como o linguístico, cultural etc., ou na luta contra 

processos nocivos à identidade nacional. 

 No estudo desse processo de preservação da identidade nacional nos deparamos com 

formações discursivas que, através do reforço incisivo dessas concepções previamente 

apresentadas, promovem uma (re)educação social visando à manutenção dessa identidade 

nacional. Em tempos de conflito, como as duas grandes guerras mundiais, observamos, 

sobretudo no campo da propaganda, essa atividade de proteção da identidade sendo operada, e 

seguiremos daqui rumo ao entendimento de como se realiza esse processo. 

 

4.2 A imagem do líder e do Homem Novo 

 

4.2.1 O ethos 

 

Para se analisar a categoria que se destina a evidenciar as imagens das figuras do líder 

e do homem novo, faz-se necessário que se entendam os princípios através dos quais é possível 

se construir essas imagens: o ethos. Para Charaudeau (2005), o mundo torna-se semiótico a 

partir de um processo de natureza dupla. Primeiramente, através da “transformação”, vai de um 

“mundo a significar”, para um “mundo significado”, através de um sujeito falante. Em seguida, 

vem o processo de “transação”, que opera aquele “mundo significado” transformando-o em 

função de um sujeito interlocutor, para quem é endereçado esse “mundo significado”. 

                                                           
In the 20th century, Elie Kedourie did the opposite, presenting nationalism as a full-fledged philosophical and 

political doctrine about nations as basic units of humanity within which the individual can find freedom and 

fulfilment, and patriotism as mere sentiment of affection for one's country. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado-na%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lingu%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura
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A primeira etapa do processo, a da “transformação”, é constituído de quatro partes: a 

identificação, no qual os seres do mundo são transformados em identidades nominais; a 

qualificação, no qual, a essas identidades nominais, atribuem-se características descritivas; a 

ação, a parte na qual os indivíduos são transformados em identidades narrativas; e a causação, 

que leva em consideração as relações de causalidade que regem os acontecimentos e interações. 

Já a etapa da “transação”, segundo Charaudeau (2005), obedece a quatro princípios: o 

princípio de alteridade, segundo o qual todo ato de linguagem corresponde a uma troca entre 

indivíduos; o princípio da pertinência, de acordo com o qual os indivíduos envolvidos em um 

ato de linguagem devem reconhecer os universos de referência que constituem o objeto da 

interação entre eles; o princípio de influência, seja no nível do pensamento – através do 

emocional –, seja no nível da atitude, todo sujeito produz, através desse princípio, um ato de 

linguagem que visa a atingir seu interlocutor; e o princípio de regulação, que contrapõe toda 

influência a uma contrainfluência. Todos esses fatores contribuem para a construção da 

identidade dos sujeitos no discurso. 

À propósito, a identidade discursiva pode ser entendida aqui, de maneira bastante 

sucinta, como o resultado da relação sujeito/sentido. Seria o lugar ocupado pelo sujeito, um 

lugar que pode ser inferido a partir das enunciações produzidas por este mesmo sujeito. A 

identidade discursiva é, então, uma entidade imaginária, interpelada por uma multiplicidade de 

fatores (incorporação/dissimulação de discursos variados e historicidade). A identidade 

discursiva deve marcar, o que é ser aquilo que se acredita ser. 

Para Maingueneau (2010), os gêneros discursivos estão necessariamente ligados a 

campos discursivos (político, religioso, literário etc.). O que nos faz pensar que o pôster (uma 

modalidade enunciativa típica dos campos das artes e da publicidade) foi reapropriado e 

ressignificado como estratégia de ação militar. 

Sendo assim, trata-se de atentar para as seguintes questões: “o que dizer” e “como dizê-

lo”. A construção discursiva é de natureza causal. Com isso, pode-se observar que 

 

[...] os dados das finalidades determinam uma certa escolha dos ‘modos 

enuncivos’ (descritivo, narrativo, argumentativo) que deve empregar o sujeito 

falante; os dados da identidade dos parceiros determinam certos ‘modos 

enunciativos’ (alocutivo, elocutivo, delocutivo) nos quais ele deve se engajar; 

os dados do propósito determinam certos ‘modos de tematização’, quer dizer 

a organização dos temas e sub-temas a serem tratados; os dados das 

circunstâncias materiais determinam certos ‘modos de semiotização’, quer 

dizer a organização textual (verbal e/ ou visual) do ato de comunicação [...]. 

(CHARAUDEAU, 2010a, p. 4). 
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De acordo com Charaudeau, o discurso político se constitui de elementos persuasivos e 

sedutores, pois, a posição de poder deverá vir através de dois caminhos: pela força, ou seja, 

através da conquista, ou pelo consentimento popular, sendo essa última modalidade o objetivo 

da propaganda. Qualquer causa política que não conseguir a adesão popular pela vontade 

própria desse povo, mas pela força, terá maior propensão a rupturas que possam desmantelar 

qualquer estrutura estabelecida. 

 

Não somente a palavra política se dirige a um público, mas é preciso tentar 

atingir o maior número possível que constitui um auditório heterogêneo cujo 

denominador comum de compreensão é muito reduzido. É preciso então partir 

do princípio que no domínio político, ‘nem tudo pode ser dito’ 

(CHARAUDEAU, 2010a, p. 5). 

 

A imagem de um líder está estritamente ligada à representação desse líder junto a uma 

sociedade, e é essa representação popular que confere a legitimidade necessária para o exercício 

da liderança. Sendo assim, esse líder tem por responsabilidade, segundo o discurso da 

representatividade, cumprir com os fins para os quais foi eleito, no caso aqui explorado, a 

proteção da nação, o amparo aos cidadãos, o sustento da economia e a vitória sobre o inimigo. 

Dessa forma, o discurso da propaganda em pôster tem por objetivo a construção da imagem 

desse líder buscando sua legitimação, aceitação pública e reconhecimento de seu lugar social 

de líder. 

 

4.2.2 Propaganda: o avatar do discurso político 

 

De acordo com Charaudeau (2010b), a propaganda, de modo geral, e a propaganda 

política, mais especificamente, tem um objetivo idealizado de “fazer crer” atribuído ao “eu 

enunciador”, e o de “dever crer” ao seu interlocutor. Esse discurso se origina de um ato 

proveniente de uma instância de produção, um “eu”, que constitui uma fonte individual ou 

coletiva. 

No escopo desse processo indutivo da propaganda, encontra-se a necessidade da 

incitação a fazer. Volta a questão da alteridade, com a participação do outro no processo 

comunicativo. Dentro da perspectiva de não se ter o poder de fazer o que se quer, 

independentemente da própria vontade, seria necessário persuadir, seduzindo aqueles que 

poderiam conceder-lhe essa autoridade e autonomia. Em ambas nações, durante a Segunda 

Guerra, nenhum governo poderia levar a cabo suas pretensões sem a participação de um 

elemento fundamental nesse processo: o povo. Era necessário conquistar a opinião pública sem 
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forçar essa adesão. Era preciso fazer crer-se necessário. Ao acreditar em sua própria fragilidade, 

a sociedade sentiria necessidade de uma entidade que a protegesse, para isso, proveria essa 

entidade daquilo que fosse necessário para realizar essa proteção, incluindo aí os recursos 

financeiros, humanos e materiais. 

Obviamente, não é pretensão deste trabalho afirmar que a propaganda por si só seria 

suficiente para estabelecer as condições necessárias para a conquista da opinião pública. Nesse 

sentido, a propaganda é um instrumento com a função de consolidar esta necessidade. Com 

isso, quer-se dizer que sabemos que se não houvesse a real precisão de um líder – o homem 

certo, no lugar certo, no momento histórico certo, à frente de uma sociedade com as 

necessidades condizentes com os intuitos de liderança, dominação e poder desse homem –, a 

propaganda não daria conta de tudo sozinha. 

Conforme Charaudeau (2010b), algumas das estratégias discursivas empregadas no 

processo de manipulação são narrativas dramáticas, discursos de promessa e discursos de 

provocação, as quais são acompanhadas de procedimentos formais de simplificação, por meio 

do emprego de fórmulas imagéticas, de slogans que realizam julgamentos, entre outros. Os 

meios de comunicação são responsáveis pela propagação e repetição dessas fórmulas e slogans, 

até se obter o resultado desejado. 

Ainda de acordo com Charaudeau (2010b), existem “avatares do discurso político”. O 

caráter controlador que põe o sujeito em uma posição externa a qualquer julgamento ético, 

imprime no discurso político uma ilusão voluntária. A propaganda é um desses avatares, ao 

impor uma “verdade” à opinião pública, influenciando seu comportamento, maquiando suas 

intenções através de informações mentirosas e ostentando uma posição de autoridade de saber. 

 

4.2.3 O ethos e sua construção no discurso 

 

No processo de “fazer crer” e “dever crer” da propaganda, o interlocutor busca por 

parâmetros que o auxiliem a identificar padrões de representação que definam e caracterizem o 

enunciador de um discurso. Padrões globais de comportamento que estão diretamente 

vinculados à maneira de se mover, de se vestir, de falar, de se relacionar com o outro etc. Dessa 

forma, a partir desses padrões identificáveis de representação, atribuímos a esse enunciador um 

determinado caráter, ou “um conjunto de traços psicológicos (jovial, severo, simpático...) e uma 

corporalidade (um conjunto de traços físicos e indumentários)” aos quais denominamos ethos. 

Esses traços psicológicos e corporais não se separam, são alicerçados em estereótipos 

valorizados ou não na coletividade, no ambiente enunciativo. “O ethos não deve, portanto, ser 
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isolado dos outros parâmetros do discurso, pois contribui de maneira decisiva para sua 

legitimação” (MAINGUENEAU, 2006, p. 60). 

Um dos princípios mais importantes na construção do ethos, principalmente no que 

tange ao discurso político, é o princípio da alteridade, segundo o qual, de acordo com 

Charaudeau (2007), “[...] a consciência da existência de si depende da percepção da existência 

do outro e de seu olhar: não há ‘Mim sem Ti’, o que, transposto para o domínio da linguagem 

por E. Benveniste, torna-se não há ‘Eu sem Tu’ e reciprocamente”. É necessário um processo 

de enunciação para que se estabeleça contato com o outro, justificando-se a tomada de palavra 

e criando uma relação que definirá um lugar discursivo para esse outro enunciativo. 

Sendo a persuasão o processo que coordena as situações comunicativas da propaganda 

política, esta orienta-se em direção à construção de uma imagem daquele que profere o discurso, 

situando também um outro em um espaço comunicativo, procurando seduzi-lo. Assim, é 

importante entender que 

 

Todo ato de tomar a palavra implica a construção de uma imagem de si. Para 

tanto, não é necessário que o locutor faça seu auto-retrato [sic], detalhe suas 

qualidades nem mesmo que fale explicitamente de si. Seu estilo, suas 

competências lingüísticas [sic] e enciclopédicas, suas crenças implícitas são 

suficientes para construir uma representação de sua pessoa [...] (AMOSSY, 

2008, p. 9). 

 

Fica claro, assim, que o ethos é construído em função da linguagem verbal proferida 

pelo locutor, sendo ele fonte da enunciação. Contudo, é também constituído por características 

como postura, trajes etc., portanto, é inevitável que o destinatário deste discurso atribua ao 

enunciador, inscrito no mundo extradiscursivo, traços que são intradiscursivos. Logo, segundo 

Maingueneau (2008a), mesmo estando o ethos ligado ao ato enunciativo, o público também 

constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale ‒ é o que se chama 

de ethos pré-discursivo. Segundo Maingueneau, 

 

[...] apesar de o ethos estar ligado ao ato de enunciação, não se pode ignorar 

que o público também constrói representações do ethos do enunciador antes 

mesmo que ele fale ‒ é o que se chama de ethos pré-discursivo. Para o referido 

autor, na elaboração do ethos, interagem fenômenos de ordens muito diversas, 

que vão, desde a escolha do registro da língua e das palavras até o 

planejamento textual, passando pelo ritmo e a modulação. Dentro desse 

espírito, o ethos de um discurso resulta da interação de um ethos pré-

discursivo, com um ethos discursivo (ethos mostrado) e também de 

fragmentos do texto nos quais o enunciador evoca sua própria enunciação 

(ethos dito) (2008a, p. 15). 
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Podemos inferir que a imagem, ou ethos efetivo, que é construída do enunciador resulta 

do amálgama de um ethos pré-discursivo, com o ethos mostrado, a partir do ethos dito 

(Maingueneau, 2008a). 

Outro ponto relevante a ser tratado é que o ethos efetivo do locutor pode revelar-se a 

partir da cena de enunciação, que integra três cenas: a cena englobante, a cena genérica e a 

cenografia. Falemos aqui da cenografia que, conforme Maingueneau (2008b), sofre imposições 

por parte do gênero e é construída a partir do próprio texto. Logo, um sermão, por exemplo, 

pode ser enunciado por meio de uma cenografia professoral, profética, etc. 

Conforme Maingueneau (2008b), certos gêneros demandam a escolha de um tipo 

específico de cenografia, como os gêneros publicitários, literários, filosóficos, etc., pois, ainda 

de acordo com Maingueneau (2008b), “[...] um candidato poderá falar a seus eleitores como 

jovem executivo, como tecnocrata, como operário, como homem experiente etc., e conferir os 

‘lugares’ correspondentes a seu público”. De acordo com o acima exposto, o ethos é construído, 

especificado e validado pelos conteúdos desenvolvidos a partir do próprio discurso. Sendo 

assim, prosseguiremos a partir daqui com a construção do ethos dos líderes dessas duas nações 

envolvidas na guerra: Adolf Hitler e Franklin D. Roosevelt. 

 

4.2.4 O líder e o Homem Novo 

 

Já que todo enunciado implica em um conjunto de condições de enunciação, convém 

discorrer sobre como os anos precedentes ao início da Segunda Guerra constituíram a formação 

de uma identidade nacional reformada, reforçada e alicerçada em modelos que se sustentassem 

em valores que, de forma eficiente, corroborassem com os ideais defendidos pela classe 

dominante. 

Após um período social, político e economicamente conturbado para ambas nações (a 

resseção norte-americana e as dificuldades impostas à Alemanha após a Primeira Guerra 

Mundial), a necessidade da construção de uma nova “nacionalidade” se fez presente e, para 

isso, manter os ideais corretos e aglutiná-los a novos paradigmas foi necessário para subsidiar 

esses novos projetos de formação identitária. 

Para levar a cabo esse intento, algumas ferramentas eram de natureza substancial. Entre 

manobras políticas e atos diplomáticos delicados, a propaganda desponta como item 

imprescindível para a realização desse processo construtivo, pelo menos no tocante ao 

estabelecimento de uma interface com o povo. 
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Uma das características dessa propaganda de guerra era, obviamente, a exaltação dos 

ideais da classe dominante, ou seja, dos valores pregados pelos governos e entidades que regiam 

o desenvolvimento daquelas nações. Dentre esses valores, encontravam-se aqueles que 

constituíam a imagem do líder responsável pelo restabelecimento da nação pós-guerra. O 

salvador e observador dos valorosos costumes e tradições. 

Para a consolidação da legitimidade da causa e, consequentemente, dos esforços de 

guerra, a propaganda deveria estabelecer a imagem do líder convincente e confiável. Conforme 

Pereira (2012, p.243), o líder seria “apresentado na propaganda política como a personificação 

das aspirações de seus seguidores”, o responsável pela salvaguarda dos direitos bem como dos 

valores constituintes da identidade cultural nacional de seus respectivos países. 

Seguindo a esteira desse ideal de líder salvador, vinha também a ideia de “homem 

novo”. Observando do ponto de vista político, e esse é certamente um dos pontos principais no 

processo de construção da identidade nacional, essa imagem do homem novo surgiria associada 

a temas variados, concernentes aos valores preconizados por cada liderança nacional. De acordo 

com Pereira, 

 

No caso nazista, os temas associados ao “homem novo” alemão, como o 

heroísmo, a abdicação da individualidade e o sacrifício pela pátria, estavam 

ligados ao mito da superioridade da raça ariana encarnada pelo povo alemão 

[...]. Já os temas associados ao “homem novo” americano, como o ideal 

democrático, o esforço e o otimismo [...] transformaram-se em valores morais 

fortes, indicativos de uma sociedade desejável, vivendo sob o idealismo do 

“american way of life” (PEREIRA, 2012, p.243). 

 

Obviamente, a natureza cultural e social dessas duas nações era bastante diversa, logo, 

a identidade, bem como o processo de construção da mesma, será também baseado em pontos 

diversos, mas que convergem para uma única finalidade: conquistar a opinião pública. 

No caso alemão, a figura do líder ou führer, como estamos acostumados, traz em seu 

âmago a vontade coletiva o povo alemão, embora a realização dessa vontade através da figura 

do führer se mostrasse um contrassenso democrático. Segundo Pereira (2012, p.247), Adolf 

Hitler personificava a unidade política do povo alemão em detrimento dos interesses 

individuais. “A força da nação estava, portanto, vista na supremacia de um líder que 

simbolizava a vontade nacional”, mais que isso, era um mito encerrando em si valores de 

salvação e esperança, um símbolo de renascimento para a nação. 

Nesse aspecto, a vontade popular não tinha o peso que se acreditava ter, uma vez que a 

ideia de que o líder personificava a vontade da sociedade estivesse enraizada, qualquer decisão 
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deste líder seria aceita como uma decisão da maioria, sem questionamentos. E se esses 

questionamentos existiram, foram deliberadamente sufocados. 

 

 
Imagem 1 – Nossa última esperança: Hitler 

 

Produzido em litografia pelo artista Mjölnir e com circulação entre os anos de 1932 e 

1945, o pôster acima (Imagem 1) nos mostra, em parte, o porquê do sensível aumento da 

popularidade nazista entre 1928 e 1933. Com dimensões de 87,1 x 56,4 cm, esse pôster 

apresentava pessoas com aspecto desesperançoso, simbolizando os pobres e desempregados, 

trazendo a inscrição Unsere letzte hoffnung: Hitler, ou seja, “Nossa última esperança: Hitler". 

Originalmente, essa litografia havia sido produzida em tons de cinza, evocando a sombra, a 

escuridão, o momento depressivo pelo qual passava a sociedade alemã pós-Primeira Guerra 

Mundial. Uma imagem monocromática, borrada, escura, retratando uma sociedade 

aparentemente sem perspectiva, necessitando de uma mão que os guie, os lidere rumo a uma 

realidade mais colorida, alegre. A figura do líder assume aí, a função de salvador da pátria, 

aquele que levará o povo em direção à luz, aquele que triunfará sobre todas as injustiças 

cometidas no passado e trará redenção e glória a um povo cansado de sofrer. 
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Outras razões houveram para o crescimento da popularidade do Partido Nazista e de 

Hitler em particular. O líder nazista esteve por toda a Alemanha pronunciando discursos 

eloquentes com promessas de esperança para um povo sofrido e desgastado do ponto de vista 

social e econômico. Trabalho para os desempregados, lucros para a indústria, expansão para as 

forças armadas, harmonia social e o retorna à gloria da Alemanha de outrora foram apenas 

algumas de suas promessas. Alemanha viu alívio em Hitler, enxergou a possibilidade do fim da 

pobreza e do desemprego generalizados, bem como da instabilidade política, fosse através de 

uma política democrática ou não. 

Prometendo lutar contra a corrupção e transformar a Alemanha na maior potência 

mundial, livrando-a dos comunistas e judeus, Hitler torna-se a principal atração do Partido 

Nazista. Embora muitas pessoas não gostassem de Adolf Hitler, era quase impossível negar o 

crescimento da imagem do líder que os nazistas estavam apresentando. Os nazistas estavam se 

tornando uma força colossal na Alemanha e Hitler era seu principal baluarte. 

 

 
Imagem 2 – Um povo, um império, um líder! 
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Certamente, o tema mais importante a permear a propaganda nazista tenha sido o do 

culto à figura do líder e, tendo superado qualquer nível normal de confiança depositada numa 

liderança política na era moderna, a imagem do Führer passa por um cuidadoso processo de 

construção, com meticulosa atenção para detalhes que o transformarão numa espécie de 

entidade a ser venerada. 

Com circulação datada entre os anos de 1939 e 1945, o pôster acima (Imagem 2), nos 

traz a imagem de Adolf Hitler em uma pose confiante e tranquila, vestindo seu uniforme em 

meio a uma ambientação simples e austera. Medindo 83,8 x 59,7 cm, o pôster apresenta um 

background (fundo) vermelho, cor bastante significativa, uma vez que atua em nosso sistema 

nervoso simpático, alterando nosso estado de alerta, prendendo nossa atenção ao objeto em 

primeiro plano. Dentro da perspectiva da construção do ethos do líder alemão, compreende-se 

o uso do vermelho vinculado a um conceito quase religioso, remetendo à análise de Farina et 

al. (2006) a respeito dessa cor: 

 

Na cultura cristã, o vermelho de sangue tomado positivamente é o que 

dá vida, que purifica e santifica. É o vermelho do Salvador, o que ele 

derramou na cruz para a salvação dos homens. É signo de força, de 

energia, de redenção. [...] Pode ainda ser ligado positivamente como em 

Pentecostes - cor do fogo do Espírito Santo. É ao mesmo tempo uma 

luz e um sopro. Brilha, aquece, alumia, como o sol (FARINA, 2006, p. 

99). 

 

O trabalho litográfico, que não tem conhecida a sua autoria, mostra, ainda, uma inscrição 

em sua parte inferior: Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer!, que, em uma tradução livre, é algo 

como “Um povo, Um império, Um líder!”. 

Os nazistas se voltaram para um pensamento Völkisch (etnicista – produto do 

romantismo alemão do século XIX) e para o conceito de Führerprinzip (Princípio da liderança), 

para alicerçar as suas ideias, desta forma, a imagem de Hitler passa a ser mostrada nos pôsteres 

como uma figura mística, guiando os destinos da nação, ora como super-homem, inatingível, 

ora como homem do povo. 

Desta feita, criou-se uma aura “divina” em torno da figura de Hitler, conferindo um 

aspecto quase que messiânico ao führer, associando um status ao líder alemão que, em alguns 

momentos, encontrava-se mais elevado que o status conferido ao próprio Partido Nacional 

Socialista. O salvador de uma pátria conturbada, que trazia em sua imagem reflexos de valores 

austeros, simplistas, que inspiravam obediência e confiabilidade. 
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Sendo a figura do líder salvador, aquele que deveria ser seguido, era natural que esses 

aspectos anteriormente citados refletissem em seus seguidores, a simplicidade e a austeridade 

passam a fazer parte da imagem do homem alemão, deixando toda a opulência para a imagem 

que deveria ser construída para a nação. A Alemanha deveria ser novamente grandiosa, senhora 

da Europa, lar de um povo forte que passaria por cima de qualquer dificuldade, seja de que 

natureza fosse. 

 

 
Imagem 3 – Sim! O líder que seguiremos! 

 

Também de autoria desconhecida, o pôster acima (Imagem 3) nos remete à imagem do 

líder político confiante e sério. Com 81,9 x 56,8 cm, a obra mostra a imagem de Hitler à frente 

de uma empolgada multidão, saudando o líder e dizendo sim para sua aceitação. Tendo 

circulado de 1934 até 1945, a litografia em papel de jornal apresenta uma imagem fotográfica 

em preto e branco de Adolf Hitler sobreposta à imagem fotográfica, também em preto e branco, 

de uma multidão de homens, mulheres e crianças. A maioria dos membros da audiência tem o 

braço direito levantado em referência à conhecida saudação ao líder nazista. Hitler é retratado 
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a partir do joelho para cima; seu braço direito no seu quadril direito e braço esquerdo encontra-

se estendido ao lado esquerdo de seu corpo, posição típica nas fotos do Führer. 

Vestindo um casaco por cima de seu uniforme militar sem muitos adornos, Hitler 

carrega em sua figura a plasticidade do poder e da seriedade necessárias ao líder popular. Em 

letras vermelhas, nesse caso, buscando provocar resposta imediata do expectador em contraste 

com o fundo monocromático, o texto Ja! Führer, wir folgen dir! (Sim! Líder, nós o 

seguiremos). Voltando-nos à construção do ethos do líder nazista, encontramos nesta imagem 

a união da simplicidade do porte do homem comum e o altruísmo daquele que se sacrifica pelo 

bem da coletividade, Hitler era retratado pela propaganda nazista como 

 

um homem de gostos simples, que vestia um uniforme simples, comia 

refeições simples e trabalhava até bem tarde da noite, simbolicamente velando 

pela nação. O Führer era mostrado como um homem que havia abdicado da 

vida normal em família; o seu celibato era reforçado como mais um sacrifício 

da sua própria felicidade pessoal em benefício da felicidade de seu povo. Seu 

relacionamento com Eva Braun era um segredo muito bem guardado 

(PEREIRA, 2012, p.250). 

 

A figura do salvador que se sacrifica em função de um ideal maior, ideal que envolve o 

destino de um povo, passa a ser associado à imagem de Adolf Hitler. E qualquer sacrifício não 

seria em vão, pesaria nas atitudes em busca do objetivo final: a vitória. O Führer passa a 

simbolizar a única chance que o povo alemão teria de triunfar novamente no cenário mundial. 

Este pôster também nos leva a uma outra reflexão, desta vez, mais conectada ao caráter 

confiável da figura de Hitler, que sempre se mostrou bem sucedido em convencer pessoas a 

aderir às suas ideias. O líder em pleno recrutamento de simpatizantes à causa. 
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Imagem 4 - Adolf Hitler é a vitória! 

 

O exemplar acima traz uma amostra desse ideal de líder salvador que, apresentado em 

ambiente austero e sombrio, mostra-se centrado no objetivo de triunfar, com seriedade, 

dedicação e sacrifício. O pôster (Imagem 4), criação do artista R. Gerhard-Zill, traz a imagem 

de Adolf Hitler em um fundo escuro de cores neutras – preponderantemente o marrom, cor 

associada à resistência e ao vigor –, seguida do texto: Adolf Hitler ist der sieg!, traduzido como 

“Adolf Hitler é a vitória!”. A data de produção deste exemplar é de 1943. 

Esses ideais vinculados à imagem do líder, não encerravam em si apenas aspectos 

comportamentais que, antes de serem reconhecidos na personalidade do Führer, desejava-se 

reconhecê-los na personalidade da sociedade como um todo, trazia acima de tudo, no caso 

alemão, por exemplo, os ideais de uma raça, a noção de pureza que deveria ser protegida a todo 

custo e, para isso, seria necessário poder total. Apesar de conduzirem política e 

administrativamente suas nações de formas diferentes e assentadas em princípios diversos, um 

aspecto fazia parte das aspirações de ambos governantes, americano e alemão: o anseio pelo 
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poder total. Governar com totais poderes sobre a máquina administrativa e os recursos 

econômicos do Estado. 

 Refletida num discurso muito bem articulado e de cunho controlador facilmente 

reconhecível, Hitler externa suas ambições: 

 

Mesmo quando não éramos mais do que sete tínhamos apenas dois princípios: 

queríamos ser um partido com uma ideologia verdadeira e ser o único poder 

na Alemanha... os melhores da nação do ponto de vista racial reivindicam o 

papel de dirigentes de seu país e de seu povo, a nação se subordinou à sua 

vontade. Aquele que é portador do melhor sangue e, em função disso, em 

plena consciência, se dispôs a guiar a nação, manterá sua conduta e não 

renunciará ao seu poder. A nação exigirá sempre mais dos combatentes mais 

ativos. Para eles, afirmar ‘Eu creio’ não é suficiente. Eles devem jurar ‘Eu 

lutarei’. Todos os alemães honestos serão nacional-socialistas. Mas só os 

melhores nacional-socialistas serão membros do partido. (HITLER apud 

PEREIRA, 2012, p.271) 

 

Notemos que, a despeito da concepção de pureza da raça ariana, ainda existiam aqueles 

que se sobressaiam biologicamente a seus pares. Somente os melhores, do “ponto de vista 

racial”, poderiam tomar para si o papel de condutores do país, e, a nação, evidentemente, 

deveria se subordinar à vontade dessa “elite” biológica, como de fato o fizera. E esse ideal racial 

era tratado por Hitler e seus partidários como o ideal do antepassado simples do campo, o 

alemão por excelência. Nesse momento, voltamo-nos para as cinco estratégias discursivas 

mencionadas por Hall (2006), referentes à construção dessa ideia de identidade nacional, aqui 

vinculada à imagem do líder popular. 

Para que o Führer tivesse uma maior aceitação em meio à grande massa da população 

alemã, ou seja, o povo humilde, sofredor das sanções políticas pós-Primeira Guerra, era 

necessário que esse mesmo povo se reconhecesse na imagem de seu líder. Essa aproximação 

foi feita aglutinando o ideal ariano de Hitler – referindo-se à pureza e originalidade do povo 

alemão – a conceitos referentes à tradição, aos antepassados, ao caráter imutável de elementos 

essenciais da cultura nacional. A ênfase nas origens e, neste caso, as origens eram o homem do 

campo, trabalhador, a verdadeira natureza do povo alemão. De acordo com Hall, 

 

O discurso da cultura nacional não é, assim, tão moderno como aparenta ser. 

Ele constrói identidades que são colocadas, de modo ambíguo, entre o passado 

e o futuro. Ele se equilibra entre a tentação de retornar a glórias passadas e o 

impulso por avançar ainda mais em direção à modernidade (Hall, 2006, p. 56). 
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 É necessário pensar nessa questão das origens, nesse caso, não como uma estratégia 

discursiva construtora de uma identidade nacional cultural somente do povo alemão enquanto 

nação, mas também do ethos que identifica e qualifica a figura do líder. 

 

 
Imagem 5 – Vida longa à Alemanha! 

 

Os nazistas não eram conhecidos exatamente por sua delicadeza no trato com o inimigo. 

Pelo contrário, é pela violência com que eles lidavam com os judeus, por exemplo, que eles são 

lembrados nos dias de hoje. Como então uma sociedade poderia apoiar Adolf Hitler e seu 

regime de violência durante o holocausto? Provavelmente a resposta para essa pergunta seria: 

propaganda. Nesse aspecto, a reação da sociedade frente à atitude do regime de poder está 

intrinsecamente ligada à figura do líder, e ao nível de confiança que se depositava neste. A 

Alemanha nazista fez amplo uso da propaganda para construir a imagem de uma liderança 

passível de idolatria na pessoa de Adolf Hitler e, com isso, desenvolver um sentimento de 

orgulho do povo alemão para com ele mesmo e para com seu líder. Na peça de propaganda 

acima (Imagem 5), o apelo emocional, o qual os filósofos conhecem por pathos, é utilizado 

para sensibilizar o público e criar um sentimento de lealdade para com o líder e para com a 

nação. 
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            Este pôster, criado por K. Stauber e produzido entre 1935 e 1943, nos traz um número 

elevado de elementos significativos e simbólicos para essa ideia da construção de uma imagem. 

No centro, a figura proeminente de Hitler, com sua costumeira seriedade. Na mão direita, o 

Führer carrega a bandeira nazista, marcada por uma tonalidade de vermelho que, não só a 

destaca no contexto geral do pôster, como também é muito mais viva que os outros elementos 

da mesma cor apresentados na propaganda. Segundo Farina et al. (2006), entre as associações 

materiais relacionadas ao vermelho encontram-se os conceitos de guerra, vida, combate, 

conquista, masculinidade etc., e entre as associações afetivas encontram-se o dinamismo, a 

força, a energia, a coragem, o esplendor, a paixão, o poder, a gloria, entre outros. O vermelho 

é a cor por excelência. E o vermelho da figura é forte, além de ocupar uma boa fração da 

imagem. 

 

O vermelho é a cor por excelência, a cor arquetípica, a primeira de todas as 

cores. Em muitos idiomas, a mesma palavra significa vermelho e colorido. Em 

outras, há uma sinonímia entre bonito e vermelho, como acontece em russo. 

(FARINA, 2006, p. 99) 
 

As linhas formadas pelo planejamento da bandeira estendem-se harmoniosamente pelo 

braço direito de Hitler. A mão esquerda cerrada no punho simbolizando poder e insinuando que 

o líder protegendo seu país com toda a força. Seu semblante é austero e determinado. Atrás do 

Führer, um exército pronto para segui-lo onde for necessário, todos os que vêm à frente 

carregam uma bandeira do partido nazista. Ao fundo, o que se supõe ser o Rio Reno. 

            No plano superior do pôster, um céu aparentemente nublado é repentinamente aberto no 

centro por uma forte luz que rompe as nuvens pesadas e se pronuncia acima do líder e seu 

exército, mostrando que o povo alemão e sua nação estão prontos para vencer a tempestade que 

se precipitou sobre todos após a Primeira Grande Guerra. Observa-se também uma águia – 

símbolo do Reichsadler nazista (emblema heráldico muito semelhante ao romano) – voando 

sobre o enorme regimento, pairando acima do líder alemão, fazendo uma ligação com a águia 

romana, símbolo de força e poder de um grande império. Uma demonstração de que as glórias 

do passado podem retornar ao seio da nação. A águia não é o único ponto de intersecção entre 

Império Romano e o Terceiro Reich, a própria saudação de Hitler (em alemão: Hitlergruß), 

conhecida à época do Nazismo como Deutscher Gruß (saudação alemã), era uma variante da 

saudação ao imperador romano Ave, Caesar!, consistia em levantar o braço direito ao ar com a 

mão espalmada para baixo enquanto se pronunciavam as palavras Heil Hitler, ou "Salve 

Hitler". 
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Essa proposta de identificação com o Império Romano não é, obviamente, aleatória, nos 

remete à questão apresentada por Hall (2006), e previamente tratada aqui, a respeito do mito 

fundacional. A imagem do pôster propõe traçar uma “estória que localiza a origem da nação, 

do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que eles se perdem nas brumas do 

tempo, não do tempo “real”, mas de um tempo “mítico”” (HALL, 2006, p. 54-55). Afinal, uma 

das tentativas de legitimar todos os meios utilizados para desenvolver a nação alemã era a 

concepção de que se tratava da continuação do Sacro Império Romano (O Primeiro Reich), 

tendo sido o segundo o Kaiserreich (1871-1918), e o terceiro – idealizado por Hitler –, Das 

Dritte Reich, ou “O Terceiro Reich”. Por isso, no plano inferior do pôster, a frase Es lebe 

Deutschland!, ou “Vida longa à Alemanha!”, uma clara alusão às intenções de Hitler para um 

Reich de mil anos. 

 

4.2.5 O racismo e o biopoder 

 

Antes de prosseguirmos, é necessário alertar para o fato de que esta seção do capítulo 

não pretende reduzir o genocídio judeu unicamente a uma assepsia sociobiológica, afinal, outros 

motivos coexistiram para a realização dessa prática nazista, sobretudo motivos econômicos que 

envolviam os judeus no contexto da guerra. Contudo, a nível de discurso, era um dos 

argumentos oferecidos pelo Partido Nazista à população alemã para convencê-la a aceitar tal 

atrocidade. Trata-se da salvaguarda da sociedade, na tentativa de tornar legítima a extinção 

daqueles que constituem uma espécie de “perigo biológico” (FOUCAULT, 2005, p. 306). 

Dentro dessa perspectiva, conforme aponta Foucault (2005), em sua obra Em defesa da 

sociedade, uma das formas de poder que se evidencia num contexto de guerra e, vale salientar, 

presente nos cenários de conflitos desde a antiguidade até as guerras contemporâneas, é o poder 

sobre o corpo, não só o corpo que é preciso proteger – caso do alemão ariano –, como também 

o corpo a ser eliminado – caso dos judeus –, em nome de uma assepsia biológica contra o mal 

que degeneraria a pureza da raça, a qual deveria ser preservada. 

Dentro do escopo de uma biopolítica da espécie humana direcionada à vida, ao ser 

biológico, à espécie, encontramos, segundo Foucault (2005, p. 289), uma tecnologia que se 

dirige à multiplicidade dos homens, não resumidos em corpos individuais, mas na forma de um 

amálgama global afetado “por processos de conjunto que são próprios da vida, que são 

processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença, etc”. 

Essa nova tecnologia do poder, nesse biopoder que se instala compreende um conjunto 

de processos como “a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a 
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fecundidade de uma população, etc” (FOUCAULT, 2005, p. 290). Todos esses processos, junto 

a uma parcela de problemas de cunho econômico e político, constituem, o que o filósofo 

acredita ser, os objetos primeiros do saber e os alvos iniciais de controle por parte dessa 

biopolítica. Claro que esses elementos constituem o ponto de partida, as práticas iniciais nas 

intervenções dessa biopolítica. Para Foucault (2005), é nesse momento que a população aparece 

como problema político – científico e político, um problema ao mesmo tempo biológico e de 

poder – e esse passa a ser o objeto com o qual lida a biopolítica. 

No entanto, essa tecnologia do biopoder, uma “tecnologia do poder sobre a ‘população’ 

enquanto tal, sobre o homem enquanto ser vivo, um poder continuo, cientifico, que é o poder 

de ‘fazer viver’” (FOUCAULT, 2005, p. 294), surge em contraposição ao poder soberano que 

fazia morrer e deixava viver, esse poder de regulamentação consiste, justamente no contrário, 

em fazer viver e em deixar morrer. 

Contudo, é justamente aí onde surge uma contradição, nos limites do exercício desse 

biopoder. De um lado, o que o autor chama de poder atômico que, por si só, já se constitui em 

um paradoxo, ou seja, no poder de produzir e de pôr em uso uma bomba atômica, temos, em 

um contexto político, a materialização do poder que se exerce da capacidade de suprimir a vida 

e que, ao mesmo tempo, suprime-se como poder de assegurá-la – prerrogativa do biopoder – 

neste caso, o autor se refere à situação como um excesso do biopoder sobre o direito soberano. 

Por outro lado, esse excesso do biopoder se mostra no momento em que o homem reconhece a 

possibilidade política de proliferar a vida, criar algo vivo ainda que monstruoso. 

 

De sorte que, nesse poder atômico, o poder que se exerce, se exerce de tal 

forma que é capaz de suprimir a vida. E de suprimir-se, em consequência, 

como poder de assegurar a vida. Ou ele é soberano, e utiliza a bomba atômica, 

mas por isso não pode ser poder, biopoder, poder de assegurar a vida, como 

ele o é desde o século XIX. Ou, noutro limite, vocês têm o excesso, ao 

contrário, não mais do direito soberano sobre o biopoder, mas o excesso do 

biopoder sobre o direito soberano. Esse excesso do biopoder aparece quando 

a possibilidade é técnica e politicamente dada ao homem, não só de organizar 

a vida, mas de fazer a vida proliferar, de fabricar algo vivo, de fabricar algo 

monstruoso, de fabricar – no limite – vírus incontroláveis e universalmente 

destruidores. Extensão formidável do biopoder que, em contraste com o que 

eu dizia agora há pouco sobre o poder atômico, vai ultrapassar toda a soberania 

humana. (FOUCAULT, 2005, p. 303) 

 

Sendo assim, eis que surge a questão: como uma tecnologia que tem por objetivo 

assegurar a vida, de prolongar sua duração, que é disciplinar e regulamentadora, vai exercer a 

função do assassínio, o direito de matar? Como seria possível para esse poder, exercer a 

condição de reclamar a morte, pedi-la, levá-la a cabo, não só de seus inimigos como daqueles 
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mesmos a quem se dedica a proteção? A resposta a esses questionamentos é, de fato, uma das 

fontes para a compreensão do porquê as sociedades aceitaram e continuam a aceitar a guerra, 

juntamente à sua vontade de potência e a necessidade de assegurar sua própria existência: o 

racismo. Quero, assim como Foucault (2005), deixar claro que não afirmo aqui que o racismo 

surgiu na época e no contexto que trata este trabalho. O racismo, é provável, acompanha o 

homem desde sempre em seu caminho evolutivo. Mas na emergência do biopoder como 

tecnologia de Estado, o racismo adere aos mecanismos deste como forma fundamental do 

poder. Sendo o racismo, há muito, o ponto de ebulição das motivações que levaram um número 

absurdo de batalhas a tornarem-se realidade, podemos deduzir que o tema, além de delicado, 

sempre foi de grande importância na disputa pelo poder. 

Na jornada histórico-evolutiva do homem, a percepção da raça11 – entendida aqui como 

etnia, devido à obsolescência do termo raça –, a capacidade humana de distingui-las e 

reconhecer-se entre uma delas, e a necessidade que surge em determinado momento de 

hierarquizá-las, leva à inevitável taxação ou qualificação destas como superiores ou inferiores, 

defasando uns grupos em detrimento de outros. Nesse ponto, Foucault identifica duas funções 

para o racismo: a de dividir a humanidade e a de legitimar um processo de fortalecimento étnico 

por meio de assassinato. 

 

Isso vai permitir ao poder tratar uma população como uma mistura de raças 

ou, mais exatamente, tratar a espécie, subdividir a espécie de que ele se 

incumbiu em subgrupos que serão, precisamente, raças. Essa é a primeira 

função do racismo: fragmentar, fazer cesuras no interior desse continuo 

biológico a que se dirige o biopoder. De outro lado, o racismo tem sua segunda 

função: tem como papel permitir uma relação positiva, se vocês quiserem, do 

tipo; "quanto mais você matar, mais você fará morrer", ou "quanto mais você 

deixar morrer, mais, por isso mesmo, você viverá". (FOUCAULT, 2005, p. 

305) 

 

É possível reconhecer aqui uma relação de cunho aparentemente belicoso, conforme 

Foucault (2005), de “tipo guerreiro”, de acordo com a qual "para viver, é preciso que você 

massacre seus inimigos". E é justamente aí onde atua o racismo, na legitimação dessa atitude 

guerreira, afinal, no contexto da guerra, se um lado pretende viver, é preciso que o lado oposto 

                                                           
11 Sem querer nos deter naquilo que tange ao surgimento histórico do termo ou da necessidade da distinção dos 

seres humanos em raças, reconhecemos essa como uma construção histórica por parte das “raças superiores” para 

subjugar e justificar sua dominação. O conceito, cientificamente inoperante, deixa de fazer sentido e tomamos 

aqui, então, o termo etnia como alternativa para substituição. 
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pereça. Essa prerrogativa é compatível com o princípio do biopoder pois, segundo Foucault 

(2005), 

 

De uma parte, de fato, o racismo vai permitir estabelecer, entre a minha vida 

e a morte do outro, uma relação que não é uma relação militar e guerreira de 

enfrentamento, mas uma relação do tipo biológico: "quanto mais as espécies 

inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem 

eliminados, menos degenerados haverá em relação a espécie, mais eu – não 

enquanto indivíduo mas enquanto espécie – viverei, mais forte serei, mais 

vigoroso serei, mais poderei proliferar". A morte do outro não é simplesmente 

a minha vida, na medida em que seria minha segurança pessoal; a morte do 

outro, a morte da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado, ou do 

anormal), é o que vai deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura 

(FOUCAULT, 2005, p. 305). 
 

Por isso, a relação é aparentemente belicosa, guerreira, contudo, efetivamente biológica. 

A atuação desse mecanismo prova que esses inimigos a suprimir não o são somente no sentido 

político, mas representam também um perigo para a população, seja um perigo interno ou 

externo. No entanto, a ação sobre o inimigo, buscando sua aniquilação, só obtém a legitimação 

nesse sistema do biopoder se visar unicamente a eliminação do perigo biológico em busca do 

fortalecimento da própria espécie. Nesse aspecto, segundo Foucault (2005), é o próprio racismo 

que fornece as condições à aceitabilidade da função assassina do Estado, desde que esse 

funcione nos moldes do biopoder. 

 

A raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa 

sociedade de normalização. Quando vocês têm uma sociedade de 

normalização, quando vocês têm um poder que é, ao menos em toda a sua 

superfície e em primeira instância, em primeira linha, um biopoder, pois bem, 

o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, 

para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser 

assegurada, desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo. 

Vocês compreendem, em consequência, a importância – eu ia dizer a 

importância vital – do racismo no exercício de um poder assim: é a condição 

para que se possa exercer o direito de matar. Se o poder de normalização quer 

exercer o velho direito soberano de matar, ele tem de passar pelo racismo 

(FOUCAULT, 2005, p. 306). 

 

Compreende-se a forma como, a partir daqui, a sociedade pensa e se comporta quanto à 

aceitação de um conflito bélico. O discurso do poder imbui-se de um caráter biológico, não com 

o sentido de ocultar um discurso político, mas com a finalidade de repensar “as relações da 

colonização, a necessidade das guerras, a criminalidade, os fenômenos da loucura e da doença 

mental, a história das sociedades com suas diferentes classes, etc.” (FOUCAULT, 2005, p. 307).  



62 
 

 

Segundo Foucault (2005), a figura do inimigo é extrapolada biologicamente. Não se 

trata somente do inimigo político, trata-se de uma degeneração racial, algo a ser extirpado sob 

o argumento de uma purificação biológica em relação à própria sociedade. Esse movimento de 

preservação/purificação genética é o suficiente para dizimar a população inimiga e levar os 

próprios cidadãos às trincheiras da batalha. 

 

Como é possível não só travar a guerra contra os adversários, mas também 

expor os próprios cidadãos à guerra, fazer que sejam mortos aos milhões 

(como aconteceu justamente desde o século XIX, desde a segunda metade do 

século XIX), senão, precisamente, ativando o tema do racismo? Na guerra, vai 

se tratar de duas coisas, daí em diante: destruir não simplesmente o adversário 

político, mas a raça adversa, essa [espécie] de perigo biológico representado, 

para a raça que somos, pelos que estão a nossa frente. É claro, essa é apenas, 

de certo modo, uma extrapolação biológica do tema do inimigo político. No 

entanto, mais ainda, a guerra - isto é absolutamente novo - vai se mostrar, no 

final do século XIX, como uma maneira não simplesmente de fortalecer a 

própria raça eliminando a raça adversa (conforme os temas da seleção e da 

luta pela vida), mas igualmente de regenerar a própria raça. Quanto mais 

numerosos forem os que morrerem entre nós, mais pura será a raça a que 

pertencemos (FOUCAULT, 2005, p. 307-8). 

 

Seguindo a esteira do pensamento de que a morte do outro é o fortalecimento do nosso, 

entende-se a guerra como necessária para proceder com esse filtro biológico para a purificação 

do indivíduo como membro de uma “pluralidade unitária e viva”. Com isso, pode-se observar 

que não se trata apenas e simplesmente de desprezo ou ódio de uma raça para com outra. Trata-

se de técnica do poder, está diretamente ligado aos mecanismos de funcionamento de um 

Estado. Podemos inferir, partindo do que foi anteriormente exposto, que os Estados mais 

belicosos, aqueles que cometem mais assassínio em função da preservação própria são, de fato, 

os mais racistas. O Estado nazista, como exemplo de densidade e insistência nas 

regulamentações biológica adotadas, pode ser tomado como um dos expoentes dessa teoria. 
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Imagem 6 – A praga universal 

 

Para a ideologia nazista, o judeu não poderia ser considerado um cidadão. Descrito como 

uma praga universal, o judeu era visto como um criminoso, assassino, arregimentado em uma 

grande máfia de trapaceiros promotores do caos. Até sua língua era vista como uma língua que 

facilitava o uso de termos típicos da trapaça, da enganação e do crime. 

Produzido entre 1941 e 1945, em Koblenz, na Alemanha, o pôster acima (Imagem 6) 

auxiliava na caracterização do judeu como um inimigo público a ser combatido e exterminado. 

A figura central é a imagem de um indivíduo com cara de louco que, carregando uma 

metralhadora, ameaça a população civil que corre desesperada em busca de salvação. Ao lado 

desta figura ameaçadora, as tropas americanas, identificadas pela bandeira norte-americana e, 

atrás deles, a destruição e o fogo consumindo as casas e uma igreja cristã. Toda essa cena em 

uma tonalidade de amarelo – cor que, numa conotação negativa, invoca as sensações afetivas 

de covardia, egoísmo e ódio. O plano de fundo para essa imagem é vermelho, invocando o 

sangue derramado e a destruição provocada pelo inimigo enlouquecido. 
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No pôster, encontra-se escrita também em amarelo – que, em contraste com o fundo 

vermelho, põe o expectador em alerta – a frase Die Weltpest, ou “A praga universal” e, em 

seguida, Mob und Maquis im gefolge der eroberer. Das wäre das ende!, que, em uma tradução 

livre, seria algo como “Máfia e Maquisards na esteira do conquistador. Este seria o fim!”. O 

termo máfia em uma possível alusão à concepção do povo judeu por parte da sociedade alemã. 

Já o termo Maquisards se refere ou nome dado à milícia da resistência francesa. Essa peça de 

propaganda alemã apresenta uma forte tendência à segregação, retratando o inimigo como uma 

peste que deveria ser contida pelo bem da população, pelo bem da sobrevivência da sociedade 

sadia, que agora dependia das forças armadas alemãs para não se deixar subjugar pelo mal que 

se avizinhava. 

O conceito de que a miscigenação acabaria com o futuro do povo alemão vinha sendo 

implantado desde as campanhas do Partido Nacional Socialista. A ideia de que o povo da 

Alemanha precisava salvaguardar sua pureza racial era importante para que se levasse à frente 

as intenções de Hitler para com os judeus. 

Criado pelo artista alemão Felix Albrecht e com circulação conhecida entre os anos de 

1918 e 1939, o pôster abaixo (Imagem 7) retrata um trabalhador alemão do campo, com 

características tipicamente arianas, usando um cinto com a fivela em forma de suástica e 

portando um forcado com o qual ele afasta políticos de partidos adversários ao Nacional 

Socialista e homens de negócio, representantes da burguesia, advogados, membros da imprensa 

e comunistas – alguns com uma representação tipicamente judia, de acordo com o imaginário 

nazista – como se afasta o lixo e as ervas daninhas em uma agricultura. 
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Imagem 7 – Nós agricultores tiraremos o lixo 

 

 O trabalho litográfico, que originalmente media 125 x 90,9 cm, é mais um exemplo da 

força da figura do homem do campo na construção do modelo de alemão ariano, descendente 

de uma linhagem de indivíduos puros. O pôster também apresenta as frases: Wir bauern misten 

aus!, que seria algo como “Nós, agricultores, jogamos fora o lixo!”, e ainda Wir wählen list 2: 

National Sozialisten!, “Nós escolhemos o 2: o Nacional Socialista”. A cor predominante no 

pôster é o vermelho, que aqui assume uma conotação positiva, invocando a ideia de força do 

homem do campo. 
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Imagem 8 - O Trabalhador 

 

 

No exemplar acima (Imagem 8), vemos mais uma vez a imagem de um homem forte 

com uma pá, um trabalhador ou agricultor alemão, com a bandeira nazista carregando o símbolo 

do Reichsarbeitsdienst (RAD) – o Serviço de Trabalho Oficial do Terceiro Reich, a Alemanha 

nazista. No fundo vêm-se tropas marchando e construções imponentes, ambos símbolos do 

poder da Alemanha nazista. 

Vemos a propaganda auxiliando na construção de sentido, na construção do vínculo da 

cultura nacional à imagem do homem do campo. Uma identidade com a qual a nação poderia 

se associar. O homem simples do campo simbolizava as raízes, identificar-se a ele era retornar 

às supostas origens arianas do povo biologicamente puro, não miscigenado, sem interferências 

“raciais”. 

 Os cartazes pertencentes a esta mesma coleção foram criados pelo partido político 

nazista ou o governo nazista da Alemanha durante a década de 1920 até 1945. Eles retratam os 

temas nazistas da superioridade racial dos alemães, a subordinação do indivíduo ao estado 

coletivo, o ódio ao povo judeu e a outros considerados inimigos. 
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4.2.6 O líder norte-americano 

 

Do lado norte-americano, democracia e atitude são as palavras de ordem na propaganda 

política. Há, contudo, fragmentos discursivos que nos deixam claro que não haveria, por parte 

de F. D. Roosevelt, presidente norte-americano, nenhum titubeio em tomar para si o amplo 

poder para fazer valer as ações necessárias no combate às ameaças externas. 

 

Estou preparado, no cumprimento do meu dever constitucional, para 

recomendar as medidas que podem requerer uma nação ferida no meio de um 

mundo ferido. E com minha autoridade constitucional, procurarei adotar sem 

demora essas medidas, ou outras que o Congresso, estribado em sua 

experiência e sabedoria, venha a sugerir. Mas se, porventura, o Congresso 

deixar de seguir um desses dois caminhos, e se a emergência nacional ainda 

for crítica, não fugirei ao claro curso do dever que terei diante de mim. Pedirei 

ao Congresso o único instrumento que me restará para enfrentar a crise – 

amplo poder executivo, tão amplo quanto o que me seria de fato concedido se 

fôssemos, de fato, invadidos por um inimigo estrangeiro. [...] Não duvidamos 

do futuro da democracia essencial. (ROOSEVELT, 1933 apud PEREIRA, 

2012, p.278) 

 

 Esse trecho é referente a um discurso de Roosevelt acerca das ações e medidas do New 

Deal, seu plano de recuperação econômica dos Estados Unidos. Mas, a despeito de ser outro o 

motivo do discurso, é possível perceber a concepção do presidente norte-americano acerca do 

que deveria ser feito caso o povo americano se encontrasse em uma situação na qual deveria 

enfrentar um inimigo estrangeiro. Concepção que destoa da proposta democrática de governo 

do povo, pelo povo e para o povo, conforme pretendia Abraham Lincoln, deixando claro que, 

dependendo do motivo, a visão do poder total pode vir a calhar, tornando difícil, nesse aspecto, 

de diferenciar a forma de liderança norte-americana de sua rival alemã. 

 Sendo assim, era preciso construir uma imagem que não deixasse dúvidas, caso fosse 

necessária a convocação desses totais poderes, quanto às diferenças entre um líder e outro. Para 

isso, a construção de um líder político de valores democráticos deveria ser realizada, e a 

ferramenta a ser utilizada era a propaganda. 

 Pereira (2012) traz uma pertinente analogia quando, citando Furhammar e Isaksson 

(1976), compara a construção desse líder à construção de um ídolo pop, para os quais, tal qual 

a comercialização de um produto, deveriam exaltar-se as virtudes e esconder os defeitos, dando 

margem à concepção de líder-ídolo. 

 

É bem possível que possamos tolerar a verdade a respeito de nosso ídolo que 

aparenta ser um conglomerado perfeitamente normal de qualidades 
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contraditórias. Mas, se nossos heróis fossem representados simplesmente 

como são, poderiam parecer iguais a nós e não se tornariam objetos de 

adoração (FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976 apud PEREIRA, 2012, p. 276). 

 

 Contudo, é seguindo o caminho do contrassenso publicitário que a imagem do líder 

norte-americano se fez através da propaganda. Retratado como um homem comum e entre os 

seus valorosos compatriotas, o líder americano constrói a imagem de um pai para todos, aquele 

a quem se pode recorrer em tempos difíceis em busca de amparo e liderança. 

 

Uma demonstração de naturalidade do líder-ídolo, e mesmo de sua qualidade 

de ser comum, torna-se parte importante da sua apoteose; ele pode ser 

qualquer um, mas ao mesmo tempo é algo mais. Além disso, em épocas de 

crises políticas, as pessoas sentem mais necessidade de serem tranquilizadas, 

nessas condições um líder político pode se tornar uma espécie de substituto 

do pai. (PEREIRA, 2012, p. 277) 

 

De forma semelhante, embora de maneira distinta, a imagem do líder foi amplamente 

disseminada pelos meios de comunicação de massa de ambas nações: Hitler como o grande 

salvador da Alemanha, o líder infalível; Roosevelt, apesar de eventualmente se mostrar no 

mesmo nível do povo, sem apresentar uma hierarquia, apresentava-se como a escolha certa, 

como o salvador da ordem, aquele que acabaria com as mazelas causadas pela Grande 

Depressão e o homem capaz não só de contornar os problemas dos trabalhadores, como também 

de impedir o avanço do inimigo em tempos de guerra. Roosevelt, muito mais do que Hitler, 

mostrava-se, com certa frequência, no mesmo nível do povo. Essa estratégia aproximava o povo 

daquele que se apresentava como a melhor alternativa para os tempos árduos, criando uma 

proximidade que contribuía com o autorreconhecimento do povo para com a figura do líder. 
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 Imagem 9 – Roosevelt – A escolha dos trabalhadores  

 

O pôster acima (Imagem 9) é proveniente da campanha de Franklin D. Roosevelt 

durante o período do New Deal, mostrando-nos que a imagem do presidente norte-americano 

também era vinculada ao homem trabalhador, contudo, essa imagem do trabalhador não remetia 

à ideia de origem étnica. Tratava-se do trabalhador como um todo, o trabalhador do campo, da 

indústria, o indivíduo contribuinte com a produção e o desenvolvimento da nação. Retratado 

junto à classe operária, definido como a escolha certa a se fazer, a campanha presidencial de 

Roosevelt foi ancorada na imagem de um homem do povo, alguém que sentia as necessidades 

das classes menos favorecidas economicamente, e que vinham sofrendo em função da última 

crise econômica. 

Durante a guerra, a imagem do então presidente Roosevelt foi trabalhada de uma forma 

quase paternal, uma presença etérea em meio a um cenário desolador, de pouca esperança e 

possibilidades inestimáveis de perda daqueles que partiram para lutar pelo país. Distanciando-

se da identidade séria e austera criada pela maioria dos pôsteres alemães para a imagem de 

Adolf Hitler, a figura pública de Franklin Roosevelt era retratada de mais simpática, amigável, 

como dito anteriormente, quase paternal. Um exemplo disso é o pôster apresentado abaixo, 

criado por Cecil Calvert Beall, em 1945, para o Departamento do Tesouro Nacional, Divisão 

de Finanças de Guerra, que traz a imagem de Roosevelt pairando acima de uma família, 
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parecendo ser irradiada a partir de uma fonte luminosa que parte de baixo, simbolizando uma 

esperança no fim de um tortuoso caminho, aqui simbolizado pelo cenário de uma sepultura. 

 

 
Imagem 10 - Pôster War Bonds 

 

Acima (Imagem 10), criado por Cecil Calvert Beall, produzido entre os anos 1944-45, 

o pôster apresenta o presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, com um sorriso no 

rosto, a figura do líder aparece como um acalento no momento de desespero, consolando a 

família trazendo a citação do próprio Roosevelt, “In the strength of great hope, we must 

shoulder our common load” que, em uma tradução livre o sentido do texto poderia ser posto 

como “Com a força de uma grande esperança, devemos sustentar a carga que compartilhamos”, 

demonstrando que o líder não estava alheio aos problemas do cidadão comum e estava disposto 

a compartilhar de sua dor e do seu destino, sentia o que ele sentia e sua presença era sentida 

como um sopro de esperança no momento de desespero. 

A imagem do líder paira de forma etérea, iluminada de baixo para cima por um brilho 

que parece ter sua fonte em um crepúsculo portador de uma boa nova. Novamente uma imagem 
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paternal acolhendo aquele que sofre e se dispondo a compartilhar de sua dor. Tendo o azul 

como cor predominante, o pôster encerra em si uma ideia acolhedora numa situação de perda e 

desamparo. A escolha da cor azul não é aleatória. Conforme nos explica Farina (2006), 

 

o azul é a cor mais lembrada quando os ocidentais querem referir-se à 

simpatia, à harmonia, à amizade e à confiança. O céu é azul e por isso o azul 

é a cor do divino, a cor do eterno. A experiência continuada converteu a cor 

azul na cor de tudo que desejamos que permaneça, de tudo que deve durar 

eternamente. (FARINA, 2006, p. 103) 

 

 

 Ainda segundo Farina (2006), o azul-escuro estaria estritamente ligado à ideia de 

sobriedade, sofisticação, inspiração, profundidade e invocaria, inclusive, conceitos como os de 

liberdade e de acolhimento. 

 

4.3 O discurso silenciado (Interdição) 

 

Esta seção do capítulo tem por objetivo apresentar como se aplicam, em uma situação 

discursiva real, alguns exemplos dos procedimentos de controle e exclusão do discurso 

propostos por Michel Foucault (1999a) em seu livro A ordem do discurso, obra originalmente 

publicada em 197112, um registro de sua aula inaugural no Collège de France. Apresentaremos 

inicialmente uma breve explicação sobre os processos externos dos procedimentos de controle 

e exclusão do discurso: a interdição da palavra, a segregação da loucura e a vontade de 

verdade. Em seguida, procederemos efetivamente com o assunto acerca do “silêncio” no 

contexto da guerra. 

 

4.3.1 Procedimentos de controle e exclusão do discurso 

 

Acreditando que, em toda sociedade, a produção de discurso é dada de forma controlada, 

Michel Foucault (1999a) propõe, em seu livro A ordem do discurso, que determinados 

procedimentos são responsáveis por organizar, selecionar e redistribuir o discurso, mantendo 

sob controle sua aleatoriedade e suprimindo seus poderes e perigos. Para Foucault, o discurso 

é o próprio objeto de desejo pelo qual lutamos. “O discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do 

                                                           
12  Aqui utilizada uma versão de 1999, publicada pela Edições Loyola, traduzida por Laura Fraga de Almeida 

Sampaio. 
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qual nos queremos apoderar” (FOUCAULT, 1999a, p. 10). É bem verdade que, dentre esses 

procedimentos de controle discursivo, alguns dos mais recorrentes seriam de exclusão e isso 

fica ainda mais evidente devido à natureza do corpus aqui trabalhado. Foucault classifica tais 

procedimentos de controle e exclusão do discurso em duas categorias: internos e externos ao 

discurso. 

 

4.3.2 Processos externos de exclusão do discurso 

 

Quando as regulações e limitações são impostas à produção discursiva pela sociedade, 

temos, então, os processos externos de exclusão do discurso. Como dito, são condicionantes 

externos ao discurso e interferem diretamente em sua constituição. Foucault os divide em três: 

interdição da palavra, segregação da loucura e vontade de verdade. 

 

 Interdição da palavra: dentre os processos externos descritos por Foucault, a interdição 

da palavra seria o mais recorrente, definindo aquilo que pode ser dito em cada situação 

comunicativa, de certa forma corroborando o princípio de que o sujeito não é dono do 

discurso, o que diz é sempre permeado por discursos outros. Divide-se em três tipos que se 

cruzam, reforçam ou se compensam: tabu do objeto, ritual da circunstância e direito 

privilegiado ou exclusivo de quem fala. 

 

 Segregação da loucura: marcado pela oposição entre razão e loucura, o discurso do louco 

era desmerecido, desprovido de credibilidade ou lhe era atribuído certo poder sobrenatural. 

Segundo Foucault (1999a), desde a alta idade média até o final do século XVIII, o discurso 

do louco "não pode circular como o dos outros": ou ele era nulo, ou era-lhe atribuído 

poderes especiais. Seja ignorada, rejeitada ou incorporada de uma sabedoria que 

extrapolaria a razão, as palavras do louco, de modo geral, não eram escutadas. E, embora 

nos dias de hoje, já seja atribuído certo respeito às palavras do louco, a “condição” da 

loucura ainda pode ser usada como recurso discursivo para a negação e exclusão da palavra 

do outro. 

 

 Vontade de verdade: é a verdade institucionalizada, dotada de uma legitimidade e de valor 

científico, e que exercem pressão sobre a produção discursiva. 
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Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se 

[sic] sobre um suporte institucional: é ao mesmo tempo reforçada e 

reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas como a pedagogia, é 

claro, como o sistema dos livros, da edição, das bibliotecas, como as 

sociedades de sábios outrora, os laboratórios hoje. Mas ela é também 

reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é 

aplicado em uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e 

decerto modo atribuído (FOUCAULT, 1999a, p. 17). 

 

É bem verdade que esse terceiro sistema de exclusão é o “lugar” para onde convergem os 

demais, procurando retomá-los para, de certo modo, fundamentá-los, atravessando-os e 

reforçando-os. A vontade de verdade, embora pouco discutida e mencionada, acaba por permear 

os demais sistemas de exclusão da palavra pelo motivo de ter-se tornado uma necessidade 

discursiva daqueles que buscam o poder. 

 

Como se para nós a vontade de verdade e suas peripécias fossem mascaradas 

pela própria verdade em seu desenrolar necessário. E a razão disso é, talvez, 

esta: é que se o discurso verdadeiro não é mais, com efeito, desde os gregos, 

aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o poder, na vontade de 

verdade, na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, o que está em jogo, 

senão o desejo e o poder? (FOUCAULT, 1999a, p. 20). 

 

Numa situação de guerra é possível perceber as sutilezas desses sistemas de exclusão e 

controle discursivos. E o ambiente discursivo da propaganda de guerra é perfeito para verificar 

e exemplificar alguns desses sistemas. Sendo assim, a propaganda trazia em seu discurso as 

características e elementos necessários ao preparo não só da predisposição da sociedade para 

ponderar a inevitabilidade da guerra, como também para incorporar toda a demanda de 

sacrifícios exigidos pelos esforços de guerra.  

Através das mensagens contidas nas propagandas de guerra – e no caso aqui abordado, 

dos pôsteres de propaganda – sociedades inteiras eram mobilizadas e guiadas em direção às 

atitudes que, possivelmente, levariam à vitória. Buscando promover o ímpeto patriótico da 

sociedade, os veículos governamentais e privados, que tinham por finalidade a produção dessa 

propaganda durante os anos de conflito, chamaram a atenção em direção aos sacrifícios e 

esforços individuais com mensagens diretas e bastante explícitas que instruíam a população 

sobre como deveriam se portar numa situação de guerra. Dentre essas diretrizes encontram-se 

aquelas nas quais reconhecemos certos elementos dos sistemas de exclusão e controle 

apontados por Foucault. 
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4.3.3 O silêncio durante os tempos de guerra 

 

Durante o evento da Segunda Guerra Mundial, milhões de indivíduos se alistaram 

voluntaria ou involuntariamente. Pela total falta de experiência da maioria destes novos 

combatentes, tornava-se necessária a criação de formas eficientes de instruí-los para as 

necessidades de guerra. A forma como deveriam portar-se em relação à posse de informações 

era de fundamental importância. A descuidada divulgação de conteúdos confidenciais para o 

inimigo era uma constante ameaça. Regras de conduta foram desenvolvidas pelo governo para 

evitar vazamentos de informação. O conteúdo a seguir, apenas a título de curiosidade, é um 

exemplo de material destinado a esse objetivo e foi extraído de um documento destinado a ser 

entregue a cada soldado no momento de sua entrada nas forças de combate13. Mostra que a 

preocupação não estava apenas direcionada à sociedade civil, mas sobretudo, e talvez 

principalmente, aos militares envolvidos diretamente nos conflitos do front de batalha. A 

transcrição abaixo – tradução nossa – é parte das instruções contidas em um panfleto de quatro 

páginas criado pelo Departamento de Guerra e impresso aos milhões. 

. . . 

ESCREVENDO PRA CASA 

 

PENSE! Onde é que o inimigo consegue suas informações - informações que colocaram 

seus companheiros e pode colocar você à deriva em um mar aberto: informação que contribuiu 

para a perda de batalhas e pode contribuir ainda mais, a menos que você pessoalmente, 

vigilantemente, execute seu dever em proteger as informações militares? 

 

HÁ DEZ TÓPICOS PROIBIDOS 

 

1 – Não escreva informações militares sobre unidades do Exército - sua localização, potencial 

de força, material ou equipamento; 

2 – Não escreva sobre instalações militares; 

3 – Não escreva sobre meios de transporte; 

4 – Não escreva sobre comboios, suas rotas, portos (incluindo portos de embarque e 

desembarque), tempo em rota, a proteção naval, ou incidentes de guerra que ocorrem no 

percurso; 

                                                           
13  O texto original pode ser encontrado no anexo deste trabalho. 
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5 – Não revele movimentos dos navios – navais ou comerciais –, tropas ou aeronaves; 

6 – Não mencione planos ou previsões e ordens para futuras operações, sejam estes conhecidos 

ou apenas palpite; 

7 – Não escreva sobre o efeito das operações do inimigo; 

8 – Não revele qualquer incidente de perda até que seja liberado pela autoridade competente 

(O Ajudante Geral), e apenas usando o nome completo do evento; 

9 – Não tente formular ou usar um sistema de código, cifra ou abreviação, ou qualquer outro 

meio para esconder o verdadeiro significado de sua carta. Violações desta regra resultarão 

em punições severas; 

10 – Não dê sua localização de forma alguma, exceto conforme autorizado pela autoridade 

competente. Certifique-se de que nada que você escreveu divulgue uma localização mais 

específica do que a autorizada. 

 

CONVERSA 

 

SILÊNCIO SIGNIFICA SEGURANÇA – Se nas comunicações escritas a violação de 

medidas de protecção é um assunto sério, nas conversas informais é ainda mais desastroso. 

Proteja a suas conversas assim como você faz com sua correspondência, e seja ainda mais 

cuidadoso. Uma carta prejudicial pode ser interceptada e anulada pela censura; uma conversa 

descuidada é a entrega direta da vitória nas mãos do inimigo. 

Se você voltar pra casa durante a guerra, seus lábios devem permanecer lacrados e, ao 

escrever, sua mão deve ser guiada por uma censura auto-imposta. Isso requer coragem. Você 

a tem ou você quer que seus amigos e seu país paguem o preço pelo seu exibicionismo. Você 

já enfrentou a frente de batalha; não seria demais pedir-lhe para enfrentar também esta "frente 

interna”. 

 

CAPTURA 

 

A maior parte da inteligência inimiga vem de prisioneiros de guerra. Se capturado, você 

é obrigado a dar apenas três fatos: SEU NOME, SUA PATENTE e SUA NUMERAÇÃO 

MILITAR. Não fale, não tente inventar histórias e use todos os esforços para destruir toda e 

qualquer informação. Quando você está indo para uma área onde a captura é possível, 

transporte apenas papéis essenciais e planeje destruí-los antes da captura iminente, se 
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possível. Não transporte cartas pessoais; elas dizem muito sobre você, e o envelope apresenta 

sua unidade ou organização. 

. . . 

Muitas são as formas de exercício do poder. Numa situação de conflito, o domínio das 

ferramentas de divulgação de informação é uma delas. A posse da informação sempre foi 

importante para se estabelecer vantagem numa situação de guerra. A forma como se estabelecia 

o direito privilegiado do governo de ser o único agente autorizado a falar sobre a guerra, se 

dava através de um exemplo bem pragmático de interdição da palavra. Para as forças 

governamentais, em um contexto de conflito, se alguém deveria saber algo sobre a guerra, 

deveria saber através do porta-voz do governo; e se alguém seria investido da autoridade 

necessária para a divulgação de informação sobre a guerra, esse alguém seria o governo. Dessa 

forma, não só não haveria vazamento de informação classificada14, como também era possível 

manter a população silenciada sobre o tema. 

Durante o período da Segunda Grande Guerra, por exemplo, manter em segredo as 

informações sobre o andamento das operações de guerra e posicionamento das tropas era tão 

importante que havia uma grande variedade de propaganda de guerra, publicada em vários 

países – aliados ou não –, com a proposta comunicativa de disseminar instruções, não só à 

população civil, como também aos integrantes das tropas das diversas unidades militares, de 

ambos os lados do campo de batalha, que orientavam ao silêncio frente à possibilidade iminente 

de espionagem inserida no cotidiano da sociedade com o intuito de garimpar informações 

secretas sobre as operações de guerra. Pôsteres de propaganda apelando pela discrição da 

população foram inseridos nos mais variados estabelecimentos públicos e privados, comerciais 

ou administrativos, das escolas aos condomínios, dos postos dos correios aos postos de 

combustíveis, dos escritórios aos galpões das fábricas e estações ferroviárias, todos podiam 

visualizar essa propaganda, elaborada de maneira clara e bastante apelativa do ponto de vista 

visual e discursivo. 

 

4.3.4 Os pôsteres do silêncio 

 

Como dito no parágrafo anterior, parte das campanhas publicitárias voltadas para o 

universo discursivo do conflito, criadas durante o período da Segunda Guerra Mundial era 

voltada para a conscientização dos cidadãos em relação aos seus deveres, e a total discrição 

                                                           
14  Classified Information – termo utilizado para designar o material considerado pelo governo americano 

como carente de confidencialidade. Seu acesso é restrito e regulamentado pelo alto escalão governamental.  
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sobre informações importantes concernentes à guerra era um desses deveres. Era necessário 

controlar o “dito”, e o pôster também cumpria essa função estratégico-discursiva. Um exemplo 

de campanha elaborada para este fim foi a criada pelo War Advertising Council (Conselho da 

Propaganda de Guerra) e utilizada em cartazes criados pelo United States Office of War 

Information (Escritório de Informação de Guerra dos Estados Unidos), a campanha Loose Lips 

Sink Ships, que remete a uma advertência em relação às conversas descuidadas (Careless 

Talks), tornou-se popular a partir do pôster criado para a Seagram Distillers Corporation pelo 

artista Seymour R. Goff (também conhecido como Ess-Ar-Gee ou Essargee). 

 

 
Imagem 8: Loose lips might Sink Ships 

 

Sua proposta era particularmente voltada para uma realidade vivenciada pelo corpo 

naval das forças armadas aliadas. Silenciar sobre o posicionamento ou a movimentação 

estratégica de navios era fundamental para a integridade destes. Uma informação passada 

descuidadamente para a pessoa errada poderia acabar com uma frota inteira15 

                                                           
15  Um evento conhecido da Segunda Guerra Mundial nos mostra o potencial perigo da conversa descuidada 

(careless talk): trata-se de um fato envolvendo um deputado do Estado do Kentucky, da bancada democrata, 

chamado Andrew J. May. Durante o verão de 1943, May e outros membros da Câmara visitaram alguns locais 
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Durante o período que compreendeu o início e o fim dos conflitos armados da Segunda 

Guerra Mundial, várias empresas, como a Disney, a Coca-Cola ou a BMW – esta última do 

lado alemão –, produziram propaganda como contribuição aos esforços de guerra. Uma dessas 

empresas era a House of Seagram Distillers, indústria canadense do ramo de bebidas que, à 

época, era considerada a maior do mundo. O Canadá declarou guerra à Alemanha de forma 

independente durante a Segunda Guerra Mundial três dias após o Reino Unido. As primeiras 

tropas chegaram à Grã-Bretanha em dezembro de 1939. 

O pôster acima (imagem 11), criado pelo artista Seymour R. Goff, circulou entre 1939 

e 1945, elaborado com técnica litográfica em papel e media 71cm de altura por 55cm de largura. 

Com um apelo bastante evidente e forte à discrição, o pôster apresentava a representação gráfica 

de uma ameaça com a qual as forças armadas deveriam lidar constantemente, um navio 

afundando em virtude de um possível ataque inimigo orquestrado em função da suposta entrega 

de informações secretas sobre os planos e intenções de manobra das tropas navais. A figura do 

navio, em preto esfumaçado – cor relacionada à morte e à condição de medo –, afunda 

angustiantemente num mar azul, tendo como fundo um impactante céu vermelho – como dito 

anteriormente, cor emocionalmente muito intensa. Traz também as palavras “loose lips” 

estampadas em branco sobre o céu vermelho, remetendo negativamente à uma cena catastrófica, 

e a frase “might sink ships” em amarelo sobre o mar azul. Logo mais abaixo, em branco, a 

seguinte informação: “This pôster is published in the interests of the national victory effort – 

House of Seagram”. 

Muitos slogans diferentes, mas com a mesma proposta comunicativa, surgiram durante 

o período da Segunda Guerra Mundial, como o equivalente britânico Keep mum, que poderia, 

em uma tradução livre, ser interpretado como “Fique quieto”; a Suécia, neutra em relação à 

                                                           
afetados pela guerra no “Teatro do Pacífico” e recebeu relatórios de informações sobre operações da inteligência. 

Ao regressar, May deu uma entrevista coletiva e compartilhou um pouco demais do que devia. 

Durante sua entrevista, May afirmou que os americanos não tinham com o que se preocupar em relação 

à segurança de seus submarinos, porque, segundo explicou May, a Marinha norte-americana havia descoberto que 

os japoneses estavam montando suas minas submersas em profundidades muito rasas, o que impediria que 

atingissem os submarinos americanos, uma vez que estes trafegavam em aguas mais profundas. Os comentários 

de May foram reimpressos em vários jornais, incluindo os do Havaí e outras áreas costeiras do Pacífico, onde os 

submarinos estavam operando. 

O vice-almirante Charles Lockwood, comandante da frota de submarinos dos EUA no Pacífico, culpou o 

deputado May de vazamento de informações, alegando que as declarações do parlamentar causaram uma alteração 

nas táticas do inimigo e baixas nas tropas norte-americanas. Em uma carta a outro oficial da Marinha, Lockwood 

diz: "Eu ouvi o congressista May dizer que as cargas de profundidade [japonesas] não estavam instaladas fundo o 

suficiente", "Ele ficará feliz em saber que [eles] as instalam mais fundo agora". Lockwood estimou que a 

"indiscrição" de May tenha levado à perda direta de dez submarinos e 800 marinheiros. Embora relatórios oficiais 

da Marinha afirmem não haver ligação entre as declarações de May e as baixas registradas. (Fonte: Site 

MentalFloss.com. Disponível em: http://mentalfloss.com/article/51707/do-loose-lips-really-sink-ships). 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mum%27s_the_word
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guerra, teve sua versão, criada pelo Conselho Estadual de Informação, que dizia En svensk tiger 

(um jogo de palavras que tanto poderia significar “O tigre sueco”, como “O sueco mantém 

silêncio”; e a Alemanha utilizou o slogan Schäm Dich, Schwätzer!, ou “Vergonhoso, língua 

solta!”. No entanto, Loose Lips Sink Ships ficou eternizado, transformando-se em uma 

expressão idiomática utilizada até os dias de hoje, fazendo referência ao cuidado que se deve 

ter em não falar demais, não necessariamente em relação à guerra, mas a qualquer instância da 

vida social e cotidiana. Um equivalente em português seria “Em boca fechada não entra mosca”. 

Outra instituição prolífica na produção de propaganda de guerra foi o próprio governo 

norte-americano através de seu Office of War Information (OWI). Criado em 1942, pelo 

presidente Franklin D. Roosevelt, o OWI coordenou as atividades de propaganda dos Estados 

Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial. O OWI foi formado pela fusão das 

funções de outras instituições como o Office of Facts and Figures e o United States Information 

Services. 

Tornar a guerra algo compreensível para a os americanos era de fundamental 

importância para o processo de aquisição do suporte aos esforços de guerra. Para tanto, o OWI 

ficou responsável pela informação interna (home front ou doméstica) e externa (no exterior), 

incluindo os escritórios de notícias das embaixadas, além do programa Voz da América, que 

entrou no ar em fevereiro de 1942. O OWI também coordenou a política de propaganda com as 

nações aliadas. 

Com uma numerosa produção de pôsteres, outdoors, spots para rádio e anúncios de 

jornal, o OWI trabalhou para a mobilização dos cidadãos em prol da aceitação do envolvimento 

norte-americano na guerra.  

 

Pôsteres estavam entre os exemplos mais eficazes do trabalho do OWI. 

Algumas das mensagens incluíam o "Someone Talked!" (1942), "Four 

Freedoms" de Norman Rockwell (1943), e o "This is the enemy" (1943), além 

do clássico "Loose Lips Sink Ships". As campanhas de cartazes, de baixo 

custo, coloridas e imediatas, representavam a forma ideal para a divulgação 

de mensagens sobre os deveres de um americano no home front. Os cartazes 

tocavam em todos os aspectos da vida em tempos de guerra, desde as fábricas, 

onde os trabalhadores foram instruídos a tirar intervalos mais curtos para 

fumar e se concentrar no aumento da produção ("KILLING Time Is KILLING 

Men"), até as casas, onde a conservação dos recursos escassos era essencial 

(“We’ll have lots to eat this winter, won’t we, Mother? Grow your own”), ou 

às fazendas, onde os ovos e carne eram armas em tempo de guerra ("Our Allies 

Need Eggs "). (MANNING; WYATT, 2011, p. 531-32, tradução nossa). 

 

Algumas das criações mais impactantes do OWI foram peças que fizeram parte da 

campanha Someone Talked!, uma das maiores criadas pelo OWI. A proposta comunicativa era 

https://en.wikipedia.org/wiki/En_svensk_tiger
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exatamente a mesma da propaganda anteriormente analisada. Realçar a importância de se 

manter a discrição acerca de informações relevantes sobre o posicionamento de tropas e 

embarcações atuantes no cenário da guerra. Criado em 1942, por Frederick Siebel, o exemplar 

abaixo (Imagem 12) é particularmente persuasivo e evidentemente eficiente no que se refere às 

características necessárias para o arrebatamento da opinião pública. Apresentando uma 

atmosfera sombria, o pôster traz a imagem de um soldado que se afoga num mar escuro. Com 

o dedo apontado para o interlocutor – expectador do pôster –, o soldado age como se o acusasse 

de ser responsável por sua iminente morte. Com o tamanho de 101,5 x 73,6 cm, a obra 

litográfica procura buscar o lado emocional do espectador e impactá-lo com uma cena que 

reflete sentimentos de medo, perda, desespero, entre outros que contribuem para que o silêncio 

se torne realmente um ponto forte dos esforços de guerra. Com a maior parte do pôster em um 

azul tão profundo que pode ser facilmente confundido com o preto, a imagem transmite uma 

conotação negativa de solidão e abandono, invocando uma percepção material de mar profundo 

e escuro e uma noite totalmente escura e fria. 

 

 
Imagem 12: Someone Talked! 
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Mais do que em qualquer outra época no país, os Estados Unidos produziram pôsteres 

de guerra em grande variedade e quantidade. Mais de 200.000 diferentes estampas foram 

produzidas durante a Segunda Grande Guerra16. 

Os pôsteres utilizaram os mais variados temas para fomentar a colaboração com os 

esforços de guerra. Os ambientes onde mais comumente se encontravam esses pôsteres eram as 

agências dos correios, estações de trem, escolas, restaurantes e lojas. 

Uma das características da arte, em todos os tempos e lugares, é a de expressão do 

pensamento e dos sentimentos. As opiniões sobre os regimes políticos sempre tiveram lugar na 

história da arte. Artistas de vários lugares do mundo usaram a arte para expressar suas opiniões 

durante o período da Segunda Guerra. 

Acreditando que a arte moderna poderia ajudar na construção de um mundo mais 

democrático, na década de 1930 e início dos anos 1940, nos Estados Unidos da América, um 

número muito significativo de exposições de arte foram produzidas em conjunto com o governo 

dos Estados Unidos. A partir de 1938, artistas inspirados por seus olhares particulares sobre a 

guerra, expuseram suas obras em grandes mostras de arte moderna. Além disso, esses artistas 

passaram a ajudar nas campanhas de propaganda, contribuindo com os esforços de guerra, 

produzindo a arte de alguns dos mais conhecidos pôsteres de guerra.  

As agências governamentais realizavam concursos para os artistas apresentarem seus 

projetos, permitindo que o governo aumentasse o número de projetos artísticos à disposição. 

Um exemplo de pôster vencedor de um desses concurso é pôster criado por Henry Koerner e 

produzido por R. Hoe & Company. O trabalho litográfico abaixo (Imagem 13) foi vencedor do 

National War Poster Competition, e tinha por dimensões 86 x 61cm.  

 

                                                           
16  Fonte: Site do The Gilder Lehrman Institute of American History. (Disponível em: https://www. 

gilderlehrman.org/history-by-era/world-war-ii/resources/world-war-ii-posters-and-propaganda). 
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Imagem 13: Someone Talked! (Pôster ganhador de Concurso Nacional). 

 

Trata-se de um exemplar da campanha Someone Talked!. O Pôster traz um plano de 

fundo escuro, sombrio, que remete ao mar noturno no qual as frotas navais agem e sofrem suas 

baixas, mesclando-se com uma porção mais clara, amarelada, na qual caminha um indivíduo. 

Em vermelho, o título Someone Talked!, buscando destaque e ênfase ao alerta; logo abaixo, 

uma mão recoberta com uma manchete de jornal na qual se lê U.S. ship sunk by (Navio dos 

Estados Unidos afundado por) apontando para uma pessoa que caminha, supostamente, o 

responsável pela conversa descuidada que acabou por delatar a posição do referido navio. 

Contudo, o exemplo que mais claramente evidencia essa intervenção do governo junto 

à população é o exemplar abaixo. O pôster (Imagem 14) pertence à campanha Loose talk can 

cost lives e traz um cidadão sendo literalmente calado pela mão do Estado.  
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Imagem 9: Quiet! Loose talk can cost lives 

 

Produzido em 1942, criado pelo artista Dal Holcomb, o pôster traz o texto Quiet! Loose 

talk can cost lives (Quieto! Conversa descuidada pode custar vidas), escrito sobre o que 

aparentam ser pedaços de fita crepe, aludindo ao que é simbolicamente usado para vedar, e 

mostra ainda um braço – provavelmente personificando o Tio Sam (Estado) – vestido com uma 

manga nas cores da bandeira dos Estados Unidos, invocando valores patrióticos – cuja mão cala 

a boca do cidadão civil para que este não fale demais. O cidadão reage surpreso e, de certa 

forma, até assustado com a intervenção. 

Nesse caso, vemos a interdição da palavra pelas mãos do próprio Estado, que intervém 

arbitrariamente na produção discursiva da sociedade, regulando o que se pode, quem pode e 

quando se pode falar. Ou seja, é a interdição da palavra livre, da liberdade de expressão, 

controlando e “domesticando” a população, corroborando Foucault (1999a) quando este 

escreve: “Sabe-se que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em 

qualquer circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” 
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(FOUCAULT, 1999a, p. 9). Esse tema da “intervenção da fala” foi responsável por uma 

variedade enorme de exemplares de pôsteres. 

 

 
Imagem 15 - Button your lips 

 

Como nos exemplos acima (Imagem 15) e abaixo (Imagem 16), o primeiro 

demonstrando que essa intervenção não era apenas direcionada ao civil, mas também ao militar 

e, o segundo, um exemplar alemão de uma campanha de natureza similar à Loose Talk. 

Conforme exposto anteriormente, essas campanhas em prol do silêncio não ficaram restritas ao 

front interno norte-americano, equivalentes britânicos, alemães, holandeses e até suecos 

também circularam, o que demonstra a universalidade da necessidade, em tempos difíceis, de 

controle sobre o discurso circulante na sociedade. Acima (Imagem 15), temos um pôster 

pertencente à coleção da campanha Loose talk can cost lives no qual se vê um personagem, 

obviamente militar, com sua boca “abotoada”, na intenção de evitar vazamento de assunto 

confidencial. A propaganda apresenta ainda um plano de fundo vermelho, com a clara função 

de levar o expectador à condição de alerta. No exemplar alemão (Imagem 16), abaixo, saindo 
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da fábrica onde trabalha, um operário com cabeça de pato, simbolizando metaforicamente 

aquele que fala demais. Na parte de baixo do pôster, o enunciado em alemão Schäm dich, 

schwätzer! (traduzido aqui de forma livre como “Vergonhoso, língua solta”) e, mais abaixo, 

feind höit mit - schweigen ist pflicht! (literalmente, “O inimigo está escutando – O silêncio é 

obrigatório!”). 

 

 
Imagem 16 – “Vergonhoso, língua solta!” 

 

Abaixo, outro exemplar alemão (Imagem 17) traz a figura do próprio soldado 

silenciando o discurso do outro. Com um semblante sério, o soldado põe o dedo em frente aos 

lábios selados num gesto universal de pedido de silêncio, acompanhado do enunciado 

Schweige! Du bringst mich in gefahr. (em tradução livre, seria algo como: “Silêncio! Você me 

põe em risco”.) 
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Imagem 17 - Silêncio! 

 

Como mencionamos no início deste trabalho, outro elemento de controle e exclusão do 

discurso é a segregação da loucura. Nesse caso, o objetivo da propaganda de guerra girava em 

torno do trabalho de descreditar o discurso inimigo. É importante lembrar aqui que o discurso, 

assim como colocado por Foucault (1999a), é tudo aquilo pelo que lutamos, o poder do qual 

queremos nos apropriar. Ora, o discurso não é algo no qual possamos atirar, dilacerar com 

artefatos materiais bélicos, por isso, para que o discurso de um lado prevaleça é necessário que 

se enfraqueça o discurso do lado oposto. O próximo exemplar de propaganda é um exemplo de 

como segregar a oposição por meio do descrédito discursivo. 

 

4.3.5 O louco sanguinário: o inimigo 

 

Além da interdição da palavra, existem outras maneiras de controlar ou mesmo silenciar 

o discurso do outro, nesse caso, de forma a criar uma desconfiança em relação à sua veracidade 

ou legitimidade, criar um descredito em torno de tudo que vem do inimigo seria uma forma 
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também eficiente de fazer a opinião pública não dar ouvidos ao discurso dele, por mais legítima 

que seja sua causa. 

 Fazemos aqui um paralelo entre a teoria de Foucault (1999a) a respeito da exclusão do 

discurso pela segregação da loucura e a forma como algumas campanhas de propaganda agiam 

nesse sentido. Essa relação fica evidente quando observamos a maneira como a propaganda 

tratava de desconstruir a imagem do inimigo retratando-o de forma animalesca, de certa forma 

até caricata, no intuito de deslegitimar seu discurso. 

 

 

Penso na oposição razão e loucura. Desde a alta Idade Média, o louco é aquele 

cujo discurso não pode circular como o dos outros: pode ocorrer que sua 

palavra seja considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem 

importância, não podendo testemunhar na justiça, não podendo autenticar um 

ato ou um contrato [...] (FOUCAULT, 1999a, p. 10-11). 

 

É comum que as pessoas se refiram aos grandes ditadores dos quais se tem notícia na 

história da humanidade como loucos, como animais sedentos por sangue. Desconstruir a 

imagem do inimigo, atribuindo-lhe o aspecto de um animal, ou de um enlouquecido 

sanguinário, seria uma maneira de potencializar essa loucura, imputando-lhe uma 

irracionalidade tipicamente bestial, coloca o discurso desse opositor (não humano) fora dos 

parâmetros aceitáveis. Esse discurso “animal” tende, evidentemente, à marginalização, pois é 

desprovido de lucidez. 

Um exemplo típico dessa estratégia é a forma como o inimigo japonês era retratado: 

como um rato ou uma cobra. Ao apresentar a figura do inimigo como um animal, o autor da 

mensagem procura anular qualquer discurso ou argumento proferido pelo opositor. A causa do 

inimigo é completamente desvalorizada, descredibilizada e nula de qualquer “verdade” que 

possa defender. 

 Além disso, a caracterização do inimigo louco, animal ensandecido, leva ao feio e o feio 

é depreciativo. Como aponta Nietzsche (2013, p. 75), “Fisiologicamente, tudo o que é feio 

debilita e aflige o ser humano. Recorda-lhe declínio, perigo, impotência”. E isso, 

inevitavelmente, reflete no discurso do inimigo, seja para anulá-lo, seja para aplicar-lhe uma 

debilidade que leva ao descrédito. O louco é tido como um degenerado patológico e o feio é 

entendido como um sinal de degenerescência. 
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Imagem 18 - "Jap Trap" 

 

O pôster acima (Imagem 18), produzido em 1943, criado pelo artista Jack Campbell e 

produzido pela Douglas Aircraft Company, apresenta o inimigo japonês retratado como um 

rato. A intenção comunicativa da propaganda é clamar ao público pela conservação de materiais 

como comida, combustíveis, metais, entre outros. Contudo, também exercia um trabalho de 

desconstrução da imagem desse inimigo. Um oficial japonês, inspirado no General Hideki Tojo 

– reconhecido pelo característico par de óculos redondos, caracterizado como rato, é 

violentamente pego por uma ratoeira na qual se encontra escrito Material conservation, 

aludindo que a conservação de materiais úteis à indústria bélica e à manutenção das tropas no 

front de batalha seria um ponto positivo na luta contra o inimigo. Um fator com o qual o 

inimigo, decerto, não contaria. Na parte inferior do pôster, a expressão Jap trap, uma corruptela 

da palavra inglesa para ratoeira rat-trap ou mousetrap. 

 Uma personagem muito recorrente das propagandas antijaponesas é o Tokio Kid, 

também inspirado no General Tojo, a personagem era representada com enormes orelhas e 

dentes pontiagudo de rato. No exemplar abaixo (Imagem 19), produzido também pela Douglas 



89 
 

 

Aircraft Company, em 1943, o caráter de louco sanguinário fica bastante evidente, assim como 

a sua caracterização marcadamente animalizada. 

 

 
Imagem 19 - Tokio Kid 

 

Nesse pôster, vemos a figura sombria do Tokio Kid empunhando uma adaga suja de 

sangue na mão esquerda, com a qual subentende-se ter escrito a carta que segura com a direita. 

Na carta, lê-se Much waste of material make so-o-o-o happy! (Muito desperdício de material 

me faz muito feliz!). Vale lembrar que representações racistas contra os imigrantes japonese já 

vinham ganhando terreno na América mesmo antes da Segunda Guerra Mundial. Desde 1880, 

quando a imigração japonesa começa a se tornar bastante substancial, os americanos passam a 

se referir aos imigrantes asiáticos como “perigo amarelo”, e passam a encarar esses imigrantes 

como uma ameaça à sociedade branca. Após os acontecimentos em Pearl Harbor, esse 

sentimento só se intensifica. 

 No entanto, não somente o oficial japonês era retratado como rato nos pôsteres de 

propaganda, figuras como Hitler e Mussolini também eram retratados como animais nas peças 

de propaganda norte-americanas. 
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Imagem 20 - Kilowatts to kill the rats! 

 

 No pôster acima (Imagem 20), de autoria desconhecida, figuram as imagens de três ratos 

fugindo das balas da metralhadora de um avião da força aérea norte-americana. Os três ratos 

têm em suas faces a caracterização caricaturada dos rostos de Adolf Hitler, General Hideki Tojo 

e Benito Mussolini. Como circulação datada entre 1942 e 1943, o pôster apresenta todas as 

imagens em preto e tons de cinza sobre um fundo branco. Na parte mais alta do pôster lê-se o 

enunciado Kilowatts to kill the rats! ou (Kilowatts para matar os ratos!) e, logo abaixo, a frase 

TVA power gives us aluminum for planes - A energia da TVA (Tennessee Valey Authority) nos 

dá alumínio para os aviões. 

 Em todos os exemplares acima explorados, é possível observar uma desconstrução da 

imagem do inimigo, um procedimento que visa desacreditar seu discurso. Mostrando o inimigo 

político como um louco animalizado, sedento por sangue, pretende-se, por consequência, 

apagar o que houver de legítimo em seu discurso, ao menos para a visão do público para o qual 

endereçou-se a propaganda. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A Linguística Aplicada nos põe em contato com o gratificante trabalho de unir a teoria 

que nos rodeia no campo acadêmico e a possível aplicabilidade dessa teoria em nosso cotidiano 

e nas práticas diárias da vida em sociedade. Quando começamos a cogitar as possibilidades de 

uma pesquisa científica, inevitavelmente, pesamos a relevância dessa pesquisa para o âmbito 

social. Acima de tudo, a Linguística Aplicada e a Análise do Discurso nos permitem uma 

interdisciplinaridade fundamental para quem se propõe a estudar algo que permeia o social. 

Falar de discurso é falar de tudo que cerca a vida em sociedade. O discurso mobiliza o mundo. 

O mundo é discursivo; a sociedade e a vida são discursivas e a representatividade de tudo que 

significa e é significado está no discurso. Entre os elementos que permeiam a relações humanas, 

um vem acompanhando a humanidade ao longo de sua evolução histórica e mostrando, de 

tempos em tempos, que permanecerá entre nós indefinidamente: a guerra. 

O momento histórico atual mostra que falar de guerra não é falar de algo que está 

distante no passado. Apesar de muitos conflitos, hoje em ocorrência no mundo, não figurarem 

na mídia, países como Somália, Sudão, Congo ou Nigéria estão entre os 10 mais afetados por 

guerras – de acordo com o Global Peace Index (2015) do Institute for Economics and Peace – 

e pouco ouvimos falar deles nos noticiários. De acordo com estudo realizado pela instituição 

acima, dos 162 países estudados, menos de 10% desses não estão envolvidos direta ou 

indiretamente em um contexto de conflito bélico. 

Vimos que, para Nietzsche (2013), a condição de bem-estar impede um impulso 

evolucionário e o homem, em sua singularidade ou coletividade, parece, de alguma forma, 

perceber e concordar com isso – não que o ateste com palavras, mas com atitudes. A liberdade 

de um povo parece ser medida pelo esforço que despende em lutar para permanecer “por cima”. 

Aparentemente, a História parece corroborar a ideia de que o perigo, a adversidade, eleva o 

homem em uma espécie de escala evolutiva rumo à liberdade. Para além de qualquer coisa, o 

homem é pura vontade: vontade de potência, vontade de ultrapassar limites, de se colocar por 

cima, em suma, vontade de poder. E, como disse Foucault (1999b, p. 105) “lá onde há poder, 

há resistência”. 

A guerra, como ápice dessa vontade de potência, caracterizaria, ou ainda, concretizaria 

essa condição do homem. Este, através da guerra, esbanja a vontade de se tornar livre, de se 

tornar puro, de subjugar, de manter-se no topo do mundo. E a guerra se mostra um organismo 

vivo de materialidade intermitente, que surge e ressurge, de certa forma, controlando essa 
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vontade e tornando claro que o poder não se encontra estanque. Analisando a História da 

humanidade, percebemos que os períodos de paz, na verdade, não passam de breves armistícios. 

No ano em que comemoramos o 70º aniversário do final da Segunda Guerra Mundial, 

percebemos que a humanidade não se encontra livre desse tipo de acontecimento. E é na esteira 

dessa realidade que este trabalho abordou certas sutilezas presentes nas circunstâncias de uma 

guerra. 

 Fica claro, a partir da análise dos pôsteres de propaganda de guerra, que essas 

campanhas seguiram tendências e necessidades ditadas pelos governos e nações envolvidos no 

contexto da guerra. As propostas comunicativas apontavam o discurso em direção ao público-

alvo, separados por classes e papéis executados no contexto da guerra. As campanhas oficiais 

estavam sujeitas ao controle estatal e militar, num relacionamento de caráter soberano, essas 

campanhas deveriam apresentar exatamente o que determinavam os manuais e documentos 

oficiais destinados aos esforços de guerra. 

 A aproximação das campanhas do referencial teórico acerca do ethos e dos 

procedimentos de controle e exclusão do discurso com as abordagens de Stuart Hall nos 

permitiu embasar considerações feitas no tocante à identificação por parte da sociedade para 

com valores que integram os alicerces da identidade cultural nacional. E essa identificação 

social com a campanha publicitária veiculada é fundamental para a adesão à causa defendida. 

O exemplo da construção do ethos efetivo do líder demonstrou estar intimamente relacionado 

a valores que remetem a uma ênfase nas origens, nos primórdios de um povo. Ao mesmo tempo, 

essa originalidade sugere a unidade desse povo enquanto nação, a pureza do povo que compõe 

essa unidade étnica. 

 Um povo que se reconhece como unidade caminha junto, luta e se sacrifica em função 

dos mesmos objetivos: a sobrevivência da “raça”. Nesse ponto, concernente à raça, Foucault 

(2005) mostra que o racismo é a ferramenta legitimadora do genocídio. É a partir do discurso 

racista que o Estado torna legítimo, não apenas matar o inimigo – aquele que se encontra fora 

do paradigma genético da etnia que enuncia – mas legitima também o sacrifício dos seus em 

função de uma purificação da raça, um filtro pelo qual só passarão os melhores do ponto de 

vista biológico. A permanência dessa unidade étnica que divide as mesmas tradições, mitos, 

anseios e receios. Submetendo-se aos desígnios do Estado, essa massa unificada atende ao 

chamado da luta e curva-se às regras estipuladas, deixando-se regular/controlar. Esse controle 

estatal interfere inclusive no âmbito discursivo. É uma espécie de poder soberano incidindo 

sobre o indivíduo, regulando e controlando suas atitudes e seus discursos. 
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Os postulados de Michel Foucault (1999a) encaixam-se perfeitamente no tocante a essa 

regulamentação comportamental e discursiva. Seus procedimentos externos de controle e 

exclusão do discurso explicam como essa “doutrinação” é realizada, partindo do silenciamento 

pela “interdição da palavra”, até a descredibilização do discurso do inimigo pela 

descaracterização de sua imagem, fazendo alusão à figura do louco – aquele que é desprovido 

de credibilidade – através de uma “segregação da loucura”. Lembrando que o silêncio, assim 

como o discurso, como afirma Foucault (1999b, p. 111), não está em uma relação de submissão 

com o poder, ele pode ser, “ao mesmo tempo, instrumento e efeito de poder, e também 

obstáculo, escora, ponto de resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta”. 

 Todos os aspectos aqui tratados convergem para o último dos procedimentos de controle 

do discurso: a “vontade de verdade”. A luta pelo poder é uma luta constante pela imposição de 

verdades. O discurso verdadeiro é aquele ao qual todos devemos nos submeter, é aquele que 

predita e anuncia o porvir. Segundo Foucault (1999a, p. 15), o discurso verdadeiro é aquele ao 

qual era preciso submeter-se, pois era pronunciado por aquele que detinha o direito de fazê-lo 

de acordo com os rituais apropriados. Era o discurso proferido pela justiça, pondo na mesa o 

poder e o desejo do ser humano, preconizava o futuro, suscitava a adesão de homens e mulheres 

e construía-se, assim, o destino. A guerra é um embate violento de verdades que se impõem e 

buscam se estabelecer. 

Este trabalho também tornou evidentes alguns aspectos implícitos no uso da propaganda 

de guerra junto à sociedade e deles trataremos a partir de agora. Um desses aspectos observados, 

e aqui considerado importante, no âmbito da participação civil, é a presença de grandes 

corporações não governamentais – indústria e comércio –, não obstante as evidentes 

necessidades econômicas que as envolviam na situação da guerra, demonstrou-se também, uma 

necessidade de atrelar o evento da guerra a marcas e instituições que provessem melhor 

adaptação ou identificação da sociedade para com as necessidades em vigor, em prol de 

promover um sentimento de legitimação do esforço a serviço da nação. O senso de dever para 

com aqueles que se encontravam no front de batalha e a necessidade de se evidenciar a 

importância do trabalho daqueles que permaneceram no home front se tornou o foco da maioria 

das campanhas veiculadas durante a guerra. 

Outro aspecto interessante, é a implantação de símbolos nacionais que remetem à 

origem do povo – caso da águia nazista – em alusão ao pretendido parentesco com a sociedade 

do poderoso Império Romano. Reconhece-se nesse ponto, um esboço daquilo que Hall (2006) 

relaciona entre os elementos de construção da identidade cultural nacional: uma “narrativa da 
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nação”; posicionando a identidade nacional entre um pretenso passado glorioso e o futuro 

almejado, ainda que de forma ambígua. 

 Infelizmente, nem tudo que se pretende cobrir em uma pesquisa se apresenta possível 

na prática da realização. Os pôsteres de guerra abarcavam uma enormidade de propostas e 

intenções comunicativas. Do recrutamento de efetivo militar ao trabalho de conscientização 

para o não desperdício de alimentos; do reposicionamento do papel da mulher na sociedade, até 

às manobras para a manutenção financeira da guerra com a venda de bônus de guerra, as 

campanhas de propaganda cobriram uma vasta porção dos aspectos da vida social. 

 Enfim, para a Alemanha derrotada, as campanhas forneceram a base para a crença de 

uma suposta superioridade racial que, por fim, mostrou-se insuficiente. Para aqueles que se 

colocaram como vencedores, a guerra acelerou uma crescente conscientização da importância 

das ilusões dos valores democráticos, necessários para que o Estado mantenha o apoio popular. 

 A guerra é o estado da valentia pela liberdade, pela superposição da vontade de poder. 

É a condição guerreira do homem de Nietzsche se colocando para o mundo como personificação 

da vontade de potência, e eis no que se configura o mundo: vontade de potência. A luta pela 

imposição das verdades, um embate eterno entre o bem e o mal. Forças antagônicas 

posicionando-se e sendo posicionadas nos limites do extremo, daquele que é bom e daquele que 

é ruim, daquele que é inocente e daquele que não é. Nos fazendo chegar à inevitável conclusão 

que em uma guerra, ambos, “mocinhos” e “bandidos” podem ser culpados. 
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ANEXO 

 

 

 Documento de quarto páginas do Departamento de Guerra, de 29 de Julho de 1943, 

ditando orientações para o tratamento de informações potencialmente confidenciais. 
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