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RESUMO

Esta pesquisa consiste na análise documental das capas (primeiras páginas) do

Jornal Folha da Manhã durante a Segunda Guerra Mundial (1939 à 1945), além do

posicionamento político-ideológico relacionado e a estrutura física do jornal (diagramação)

ao ser divulgado a público. Nos dias atuais sabe-se que, muitas vezes, apesar da ideia de

ser imparcial, ocorre um posicionamento dos jornais perante os acontecimentos

importantes. Com a análise deste veículo durante este período da história, será possível

determinar como era tratado no Brasil o assunto da respectiva guerra. A real opinião

vinculada no jornal é de extrema importância principalmente quando se trata de assuntos

relevantes como a Segunda Guerra Mundial. Assuntos com grande impacto para a

sociedade podem ser facilmente manipulados pela mídia, visando que a população

acredita nos meios de comunicação. São inúmeras as formas de opinar que passam

despercebidos pelo leitor, daí a influência dos veículos, como os jornais impressos na

época. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como base de sua fundamentação, a formação visual

gráfica e busca analisar os elementos que compõem o planejamento gráfico de um

veículo de comunicação impresso, no que diz respeito ao seu design. Para isso, foram

utilizadas como objeto de estudo algumas edições do Jornal Folha da Manhã, publicadas

durante a Segunda Guerra Mundial, um jornal de grande porte, que tinha circulação diária

no Estado de São Paulo. Por meio de estudos acerca das teorias do jornalismo e do

design gráfico e dos princípios e elementos do design, entende-se que se faz necessário

um planejamento gráfico no jornalismo impresso, pois, com a presença de meios de

comunicação mais rápidos e chamativos, como a TV e outros meios audiovisuais de

comunicação, os jornais precisam seguir algumas convenções para atrair os leitores, com

publicações visualmente agradáveis e de boa legibilidade.

OBJETIVO

O objetivo central dessa pesquisa é analisar o planejamento gráfico da capa do

jornal Folha da Manhã, durante o período da Segunda Guerra Mundial (1939 à 1945).

METODOLOGIA

A partir da análise do acervo da Folha da Manhã, o trabalho abordará os elementos

gráficos utilizados nas capas dos respectivos jornais, durante a Segunda Guerra Mundial.



Como se deu o planejamento gráfico (design) dos mesmos, dado ao contexto político da

década em que estavam inseridos. A metodologia trata-se de uma pesquisa bibliográfica e

documental sobre o objetivo central (analisar o planejamento gráfico da capa dos jornais

Folha da Manhã, durante o período da Segunda Guerra Mundial). A base utilizada para a

pesquisa será o acervo de jornais impressos da Folha da Manhã disponíveis virtualmente.

DESENVOLVIMENTO

O jornalismo impresso está em constante transformação e é uma das mais antigas

ferramentas e manifestações jornalísticas. Tem sido influenciado pelos novos meios e

veículos de comunicação. No período da tipografia, os elementos gráficos e visuais eram

dispensáveis, não sendo considerados tão importantes na composição de um veículo

impresso.

Segundo alguns autores, a ideia e conceito de padronizar o planejamento gráfico

surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, onde pôsteres “publicitários” eram bastante

utilizados pelos governos para recrutarem cidadão para atuarem na guerra. Durante a

Primeira Guerra Mundial, estabeleceu-se a importância do designer visual. Todo o

contexto da informação, ou seja, imagens, ilustrações, a diagramação em si e as

legendas, faziam papel muito importante na informação, instrução e divulgação. 

Os jornais do período da Segunda Guerra Mundial têm uma configuração de

planejamento gráfico diferente das dos jornais de nossa época atual. A legibilidade,

hierarquização e quantidade certa de publicidade, textos e imagens na primeira página,

são alguns dos itens levados em conta no planejamento gráfico desta época. Silva (1985,

p.13) explica que é na diagramação “aonde vai se concentrar todo o segredo do discurso

gráfico em que a tipologia contida harmonicamente e padronizada alia-se ao ritmo dado

às mensagens”. 

O período durante a guerra, até por volta do fim dos anos 40, é considerado “hiato

criativo” dos jornais, devido às assombrações geradas pela Segunda Guerra. A produção

gráfica retomou, com vigor, a partir dos anos 50, modificando sua linguagem, até chegar à

década atual. 

Apesar de a guerra propriamente dita ter se desenrolado principalmente no solo

europeu, as consequências e influências percorreram, sobretudo via imprensa, todos os

continentes do globo. No Brasil, as notícias atingiram também São Paulo, objeto de

estudo deste trabalho. Foi analisada a maneira pela qual a imprensa de A Folha da Manhã

representou o tema Segunda Guerra Mundial. Havia ainda, nessa época (década 30 à



40), um acesso restrito aos grandes veículos da comunicação de massa, portanto, a

população da cidade tinha na mídia local, sobretudo no jornal impresso, uma importante

fonte de informação sobre o desenrolar do conflito. 

O jornal impresso, enquanto veículo de comunicação, também tem sua importância

ressaltada não somente como fonte para contar a história, mas como um instrumento de

preservação da memória coletiva. O jornal se apresenta, como mídia, como um elemento

concreto da memória social, “reunindo histórias escritas por profissionais segundo as

convenções jornalísticas de um determinado período.” 

Neste sentido, valendo-se da importância que o jornal possuía junto à população

no período da Segunda Guerra Mundial, as capas das vertentes do jornal A Folha da

Manhã foram avaliadas sobre seu design e planejamento gráfico, devido ao enredo de

guerra. 

RESULTADOS PRELIMINARES

Após a análise, constatou-se que os veículos impressos também usam o

planejamento gráfico de maneira a manipular a opinião pública, criando contextos, com

imagens e textos sobrepostos que defendam sua posição política, ideológica e

econômica, muitas vezes ludibriando e persuadindo o público a acreditarem no que eles

induzem. 
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