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INTRODUÇÃO
No final do século XIX e início do século XX a Europa vivia uma tensão muito forte pela
possibilidade de uma guerra entre vizinhos acontecer e acabar levando junto consigo o
castelo de cartas que formava as alianças europeias. Então na metade da segunda
década do século XX é deflagrado um confronto envolvendo a Tríplice Aliança e a
Tríplice Intente, confronto este que se estendeu durante quatro anos, com muitas
batalhas sangrentas e avanços tecnológicos e bélicos.
Este ano se comemora o centenário do final deste conflito e juntando esta data
comemorativa com a possibilidade de produzir uma pesquisa voltada ao espírito
patriótico que o jornal O Paiz passava aos seus leitores no período em que o Brasil
entrou no conflito contra o Império Alemão. Com um objetivo geral na forma como o
jornal O Paiz noticiou o conflito mundial, além de especificamente analisar o olhar que
o referido jornal lançou sobre os acontecimentos da guerra e suas repercussões.

DESENVOLVIMENTO:
Tratando-se de uma pesquisa de natureza descritiva, foi realizada uma análise dos
acontecimentos da época e posteriormente estudados fatos apresentados pelo jornal
ao fenômeno que ocorrera, conforme os dados e o problema de pesquisa.
Numa primeira etapa foi feita a coleta de dados e materiais, sendo realizada em
seguida um levantamento para compreender a posição política do jornal para se ter
um conhecimento maior sobre sua interpretação dos acontecimentos.

Após todo o processo de coleta de dados e verificação da fonte a pesquisa foi realizada
a redação de forma qualitativa.
No ano de 1914 o mundo viveu a sensação de uma guerra mundial sendo travada em
território europeu, território este que há décadas não recebia um conflito.
Durante três anos o conflito não havia atingido politicamente o Brasil, mas no ano de
1917 após sofrer muitas baixas de navios afundados por submarinos alemães o então
presidente brasileiro Venceslau Brás declara que o Brasil estava aceitando o estado de
guerra imposto pelo Império Alemão.
A partir desta declaração feita pelo então presidente brasileiro o jornal O Paiz do
estado do Rio de Janeiro que possuía edições diárias de grande circulação inicia uma
campanha, com matérias onde enaltecia o espírito brasileiro, mostrando que o
patriotismo e os atos heroicos iriam trazer a vitória ao Brasil ou uma derrota digna.
Logo nas primeiras edições que começaram a circular após a declaração de guerra
podiam-se ver notícias como a exaltação da honra nacional e dos direitos nacionais do
país ainda colocando em xeque toda a questão da dignidade do país, onde as ações
realizadas pelo Império Alemão não poderiam permanecer impunes e que deveriam
ser respondidas com represália imediata e energética.
Além de demonstrar uma forte propaganda patriótica o jornal também apresentava
aos seus leitores que o sacrifício que deveria ser realizado poderia ser muito para eles,
mas que se não realizassem eles seriam indignos da história dos seus antepassados e
que desonrariam toda a história que viria futuramente.
Estas ações realizadas pelo jornal surtiram efeitos, onde no próprio jornal matérias
mostravam que operários de uma certa fábrica abriam mão do salário que ganharam
ou ganhariam para auxiliar e doar para a cruz vermelha.
Apresentou a seus leitores também notícias sobre a censura que os jornais iriam
receber e que eles eram favoráveis a censura que viria, se submetendo
espontaneamente mostrando lealdade e disposição ao governo brasileiro.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre os discursos
que o jornal O Paiz do estado do Rio de Janeiro utilizou invocando o espírito patriota
dos cidadãos brasileiros, onde em suas notícias ficou evidenciado a inflamação do
orgulho nacional, o que mobilizou pessoas a ajudarem de diversas formas na época do
conflito, sendo doando salários ou arrecadando materiais como borracha, mostrando
assim a importância que a imprensa brasileira teve neste período da história.
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