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Resumo 

 

Esse trabalho busca analisar de forma sucinta a produção jornalística do escritor 

estadunidense Ernest Hemingway (1899-1961) durante a sua engajada cobertura da 

Guerra Civil Espanhola (1936-1939). Busca aclarar didaticamente questões como o seu 

posicionamento, e subjetividade, o uso das fontes, a produção de conhecimento a partir 

de seus escritos e as correlações intergêneros literários do momento do autor na 

Espanha dividida. Aqui igualmente foi tomada a liberdade de tradução dos escritos do 

inglês, a ser posteriormente revisada por especializados na língua. Os textos analisados 

demonstram um trabalho de apuração marcado por uma postura ideológica clara, com 

padrões de pessoalidade e uso das fontes. 

 

Palavras-chave: Fundamentos jornalísticos; Hemingway; Guerra Civil Espanhola; 

cobertura de guerra; reportagem. 

 

 

Introdução 

 

Ernest Hemingway (1899-1961) foi um jornalista e escritor ligado à guerra e aos 

acontecimentos políticos de seu tempo. Foi ao front ao final da Primeira Guerra 

Mundial, em uma divisão da Cruz Vermelha dos Estados Unidos atuando na Itália 

(PUTNAM, 2006) – e parte dessa experiência estaria relatada em “Adeus Às Armas”, 

de 1929; nos anos 1920, entrevistou o líder fascista Mussolini, descrevendo ele como “a 

maior enganação da Europa”. 

Na Segunda Guerra Mundial, auxiliou os aliados na perseguição a fascistas em 

Cuba – país que seria futuramente sua casa – e cobriu o final das investidas no front 

europeu ocidental (PUTNAM, 2006); e, ao fim da vida, com um Pulitzer e um Nobel na 
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bagagem, presenciaria a Revolução Cubana, concedendo apoio e tornando-se amigo de 

Fidel Castro. Porém, um dos momentos em que Hemingway esteve próximo à guerra e 

sua atuação jornalística se revela mais acurada e presente foi no período de cobertura da 

Guerra Civil Espanhola (1936-1939), ao longo dos anos de 1937 e 1938. 

Acompanhando as Brigadas Internacionais e ao mesmo tempo participando da criação 

do filme The Spanish Earth (OPEN CULTURE, 2012), Hemingway fez uma série de 

reportagens para a North American Newspaper Alliance (NANA), um conjunto de 

jornais dos Estados Unidos e do Canadá, a qual é o objeto de análise desse trabalho.  

 

Correspondência de Guerra: uma construção pessoal e de época 

 

Os primeiros casos contemporâneos de correspondência de guerra surgiram 

durante a Guerra da Crimeia (1853-1856), que envolveu a Inglaterra e a França contra a 

Rússia na região da península da Crimeia – a mesma que recentemente foi pivô da 

agitação na Ucrânia. Nela, nomes como William Howard Russell, do The Times 

londrino; e Roger Fenton, a serviço da coroa britânica, se destacaram na cobertura, 

valendo-se de aparatos tecnológicos como o telégrafo e a fotografia para o registro dos 

acampamentos e das atividades. Desse modo, trabalho desempenhado pela cobertura 

tinha um claro viés pró-ocidente, buscando retratar um campo de guerra ameno e 

sempre enaltecendo as vitórias aliadas. Para exemplificar, nessa guerra uma mensagem 

telegráfica com a frase “Sebastopol Caiu”5 foi enviada e publicada na Inglaterra dias 

antes do fato (a cidade de Sebastopol ter se rendido às tropas ocidentais) realmente ter 

ocorrido (LEWIS, 2002, p. 62-3). 

A partir daquele momento, a correspondência de guerra se tornou um nicho de 

atuação para jornalistas, criando-se socialmente inclusive um certo respeito pelos 

profissionais da área e os seus escritos. Contextos como a Guerra Civil Americana e a 

Primeira Guerra Mundial movimentaram centenas de jornalistas dos principais jornais 

mundiais, com uma relativa liberdade estilística – embora, no início, não ideológica, 

visto que muitos desses correspondentes defendiam abertamente a posição do jornal 

e/ou do governo. Cabe aqui ressaltar o emblemático caso da Guerra de Independência 

de Cuba, cujo envolvimento dos Estados Unidos está diretamente ligado à posição do 

magnata das comunicações William Randolph Hearst em seus jornais (MORETTI, 

                                                 
5 Do original: “Sebastopol Fell” [tradução nossa]. 
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2004, p. 92) – na feitura de seus textos. O usual correspondente de guerra não era 

impessoal, era 

 

o herói de suas próprias histórias, contando-as com toda a cor e 

intensidade. O crédito ‘Do nosso correspondente’ foi eliminado e 

substituído pelo nome do próprio repórter. Meio malucos, meio 

aventureiros, viajavam em cavalo, jegue, camelo, de esqui, de navio 

ou de trem para onde fosse; carregavam cartas de crédito, peças de 

ouro e, como não poderia deixar de ser, um par de pistolas sempre 

carregadas (MORETTI, 2004, p. 93). 

 

Foi nesse cenário que Ernest Hemingway cresceu, na cidade de Oak Park, no 

estado estadunidense de Illinois. Iniciado na carreira jornalística no estado do Kansas, 

em 1917. Cobrindo para o periódico Kansas City Star a rotina nos hospitais e na estação 

ferroviária – Union Station – da cidade (SIMON, 2013, p. 8-33), Hemingway desde 

cedo construiu em seus textos um estilo sucinto – o próprio manual de redação do jornal 

(THE KANSAS CITY STAR, 1915) à época já orientava o uso de parágrafos curtos e 

uma linguagem menos rebuscada – com ambientações, embora de início não utilizasse 

amplamente a primeira pessoa e a subjetividade como os citados correspondentes. 

A construção dessas características se daria apenas após a estada de Hemingway 

na Primeira Guerra, ao longo da década de 1920, período em que sua produção literária 

começa a florescer, iniciando com o trabalho para o canadense Toronto Star, do qual foi 

correspondente entre 1920 e 1924 (SIMON, 2013, p. 33-65). Vivendo na Europa, 

notadamente entre a França e a Espanha, Hemingway conseguiu desenvolver durante 

esse momento um estilo mais próximo do literário, dentro da ideia de impureza inerente 

dos gêneros de escrita (DERRIDA apud MEDINA, 2001, p. 46), com um lide 

diferenciado de fórmulas prontas e uma progressão textual marcada pela subjetividade. 

Os dois primeiros parágrafos de um de seus textos, de 1923, “Tancredo Está Morto” 6a 

respeito da morte de um toureiro espanhol, ilustra bem essa constituição: 

 

Não. Ele não era nem um cantor de ópera nem um cigarro de cinco 

centavos [provável referência a uma frase famosa de Thomas R. 

Marshall]. Ele já foi conhecido como o homem mais corajoso do 

mundo. E ele morreu em um sombrio, sórdido quarto em Madri, a 

cidade onde ele conseguiu seus maiores triunfos. Por muitos anos, 

Tancredo foi figura famosa no mundo latino. Em dez minutos de 

trabalho ele costumava ganhar 5000 dólares. E ele trabalhou cedo e 

constantemente. Mas uma mulher impostora veio e estragou todo o 

jogo dele [tradução nossa](HEMINGWAY, 1923). 

                                                 
6 Do original Tancredo Is Dead, disponível em: <http://ehto.thestar.com/marks/tancredo-is-dead>. Acesso em 10 jul. 

2017. 

http://ehto.thestar.com/marks/tancredo-is-dead
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Nesse lide, que inicia com uma frase de uma palavra só, não há datas nem dados 

precisos sobre a causa da morte de Tancredo e sua trajetória – apenas colocações 

esparsas, como que ele foi considerado como o homem mais corajoso da Terra, por 

exemplo – que habitualmente livros de manuais de jornalismo costumam tratar no caso 

da notícia de uma morte. O uso de um juízo de valor, próprio de uma produção 

jornalística opinativa, de leitura do real, é também notável logo no início, ao comparar 

de um modo que beira o metalinguístico o valor-notícia da morte do toureiro. Outros 

textos disponíveis na plataforma virtual do Toronto Star demonstram esse caráter 

pessoal, seja por meio de diálogos transcritos como no crítico à sua terra natal “Um 

Barbear Grátis”7, ou pela constituição de experiências pessoais como objeto de 

produção jornalística, como em “Um Canadense com 1000 dólares por Ano Pode Viver 

Confortavelmente e Com Prazer em Paris”8, sobre o custo de vida na capital francesa. 

Todas essas características tiveram reflexão direta na produção que Hemingway 

fez durante a Guerra Civil Espanhola, trabalhando dessa vez para o conglomerado de 

jornais NANA, o autor retornou no início de 1937 às terras espanholas nas quais 

estivera na década de 1920. 

Antes de se colocar em análise essa produção de Hemingway sobre a Guerra 

Civil Espanhola, enquanto ensaio da Segunda Guerra Mundial e um primeiro grande 

embate territorial entre o fascismo e grupos ligados à esquerda, aflorou os sentimentos 

de muitos intelectuais, artistas e também jornalistas no período, levando às mais 

diversas formas de atuação. Entre essas figuras estão nomes como o do jornalista inglês 

Eric Arthur Blair, mais conhecido pelo pseudônimo George Orwell, que se alistou nas 

lutas de milícias do Partido Operário de Unificação Marxista; Pablo Neruda, eminente 

poeta chileno e embaixador de seu país na Espanha, que realizou um congresso junto a 

escritores latino-americanos pró-republicanos; e o escritor francês André Malraux, que 

atuou em combates aéreos contra as tropas revoltosas. Com Hemingway não foi 

diferente – igualmente antifascista, dedicou-se a acompanhar as Brigadas 

Internacionais, que eram grupos majoritariamente jovens de diversas partes da Europa e 

dos Estados Unidos que haviam se voluntariado na guerra (ALBUQUERQUE, 2016). 

                                                 
7 Do original A Free Shave, disponível em<http://ehto.thestar.com/marks/a-free-shave>. Acesso em: 10 jul. 2017. 

 
8 Do original A Canadian with $1,000 a Year Can Live Very Comfortably and Enjoyablyin Paris, disponível em: 

<http://ehto.thestar.com/marks/a-canadian-with-1000-a-year-can-live-very-comfortably-and-enjoyably-in-paris>. 

Acesso em 10 jul. 2017. 

http://ehto.thestar.com/marks/a-free-shave
http://ehto.thestar.com/marks/a-canadian-with-1000-a-year-can-live-very-comfortably-and-enjoyably-in-paris
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Da mesma forma, é importante pontuar que Hemingway não se encontrava 

sozinho, de forma óbvia no sentido amplo, já considerado no parágrafo anterior, mas 

também no sentido estrito. O jornalista e escritor acompanhou em 1937 uma equipe 

cinematográfica na qual constavam o seu conterrâneo e colega de profissão John dos 

Passos e o diretor holandês Joris Ivens, registrando paisagens e batalhas para o filme-

manifesto The Spanish Earth – projeto que se estendeu até o fim daquele ano e foi 

exibido nos Estados Unidos para o presidente Franklin D. Roosevelt, constando com 

duas versões de narrações em inglês, uma do então radialista e futuro cineasta Orson 

Welles e outra do próprio Hemingway. Ao longo de sua cobertura Hemingway também 

acompanhou o fotorrepórter Robert Capa, responsável por vários registros famosos do 

conflito. 

 

Os Textos: Um Apanhado 

 

Uma coleção da cobertura de Hemingway da guerra está hoje disponibilizada na 

internet no catálogo do The New York Times. Têm-se ao todo nove textos abertos ao 

grande público, publicados entre os dias 17 de março de 1937 e 30 de abril de 1938 nos 

jornais da NANA. 

Neles, estão clarificados, mais do que acontecimentos durante a guerra, o modo 

de cobertura que Hemingway fez, com similaridades aos textos anteriores do Toronto 

Star e outras características particulares desse momento. Entre os pontos estilísticos e de 

conteúdo mais evidentes, estão o uso da primeira pessoa na escrita, os parágrafos curtos, 

os diálogos transcritos, a construção de um leitor-interlocutor, a colocação de dados 

numéricos e/ou a resposta às seis perguntas do abre em um lugar não usual – como no 

final da reportagem –, indicando um caráter que tremula entre o descritivo, o 

informativo e o opinativo; a construção de um valor-notícia em torno de desventuras da 

cobertura e o claro otimismo (principalmente nos primeiros textos) em relação à vitória 

da República – que para o azar do autor não ocorreu. 

Tomando como exemplo o abre do primeiro texto da série, “Hemingway 

descobre que a França é neutra”9, é perceptível o uso da singularidade como 

conhecimento jornalístico, embora ligada de forma estrita à experiências pessoais e 

conectada criticamente a dados da realidade. 

                                                 
9 Do original Hemingway Finds France is Neutral, disponível em: 

<http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-neutral.html>. Acesso em 10 jul. 2017. 

http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-neutral.html
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No dia em que o Departamento de Estado dos EUA, seguindo sua 

política de neutralidade estrita, recusou a permissão de Sidney 

Franklin para me acompanhar à Espanha como um correspondente de 

guerra, temendo que ele fosse se engajar na luta, 12000 tropas 

italianas aportaram em Málaga e Cádiz. [tradução nossa] 
(HEMINGWAY, 1937). 

 

Aqui, o pronome “me” marca o caráter pessoal da cobertura. Há uma crítica 

semivelada à neutralidade do governo americano, diante da movimentação de tropas de 

suporte aos franquistas em território espanhol. Porém, o que vai ser noticiado não está 

diretamente ligado à concessão do governo dos EUA de permissões para viajar ou à 

entrada dos italianos nas cidades litorâneas. A real “notícia” ou informação é o controle 

francês das suas fronteiras em relação a tropas – outra política de neutralidade –, e não 

consta em nenhum trecho do abre. 

No segundo escrito da coletânea,“Brihuega comparada por Hemingway à 

Vitória em escala da Guerra Mundial”10, sobre a batalha de Guadalajara, que o autor 

supervaloriza contando a respeito da resistência das tropas republicanas, começa com 

descrições do ambiente do conflito, e tem apenas no final dados numéricos. Aqui 

também fica bastante claro ao chamado ao leitor do jornal, nas últimas linhas do texto. 

 

Na ofensiva final, na qual os Italianos perderam e fugiram, o dia foi 

apenas prático para voar, e 120 aviões, sessenta canhões e por volta de 

10000 homens da infantaria do governo mostraram o caminho para 

três divisões italianas de 5000 homens cada. Foi a coordenação desses 

aviões, tanques e infantaria que trouxe essa guerra para uma nova fase. 

Você pode não gostar e desejar crer que isso é propaganda, mas eu vi 

o campo de batalha, a pilhagem, os prisioneiros e os mortos. [grifo 

nosso; tradução nossa] (HEMINGWAY, 1937). 

 

Em junho de 1937, igualmente, um artigo opinativo de Hemingway intitulado 

“Fascism Is A Lie”11 (Fascismo é uma mentira) foi publicado na revista estadunidense 

de cunho marxista The New Masses. Nela, o escritor faz um texto incluído diretamente 

no gênero opinativo, em uma revisão de tudo o que havia coberto até o momento, para a 

NANA e para o filme The Spanish Earth – praticando algo mais próximo do colunismo, 

colocando-se de maneira bastante otimista quanto à vitória da República. No texto, 

Hemingway também usa o artifício da interlocução – utilizando até da primeira pessoa 

                                                 
10 Do original Brihuega Likened by Hemingway to Victory on World War Scale, disponível em 

<http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-brihuega.html>. Acesso em 10 jul. 2017. 

 
11 Disponível em: 

<http://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/286/613/original/FascismIsaLieHemingway.pdf>. Acesso 

em 10 jul. 2017. 

http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-brihuega.html
http://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/286/613/original/FascismIsaLieHemingway.pdf
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do plural, de forma a congregar na primeira pessoa do plural todo o movimento pró-

republicano – e uma reflexão metalinguística sobre a sua atividade. 

 

Existe apenas uma forma de governo que não pode produzir bons 

escritores, e esse sistema é o fascismo. Pois o fascismo é uma mentira 

contada por tiranos. Um escritor que não mente não pode viver ou 

trabalhar sob o fascismo. Porque o fascismo é uma mentira, ele é 

condenado à esterilidade literária. [...] Isso pode fazer você odiá-lo. 

Mas nós não queremos ódio. Nós queremos um entendimento 

fundamentado da criminalidade do fascismo e como ela deve ser 

combatida. [...] Há apenas uma maneira de acabar com um tirano, e 

que está a bater nele; e a tirania do fascismo está sendo batida agora 

na Espanha como Napoleão foi derrotado na mesma península de 

cento e trinta anos atrás. Os países fascistas sabem disso e estão 

desesperados [grifo nosso; tradução nossa][...] (HEMINGWAY, 

1937). 

 

Esse clima upbeat ou mesmo entusiasmado não é tão sentido nos textos de 

março e abril de 1938. O motivo direto é o avanço cada vez maior das tropas franquistas 

sobre o território, abrindo passagem pelo rio Ebro e chegando próximos à Catalunha. Na 

reportagem de 11 de Abril de 1938 “Principal Ameaça Rebelde é Considerada ao 

Norte” 12, que relata um avanço fascista ao norte espanhol, perto da cadeia montanhosa 

dos Pireneus, o terceiro parágrafo é categórico: “com tanta montanha para se atravessar 

no país, o que é um vale mais ou menos entre os exércitos? Mas a verdade é que este 

setor norte é a porta traseira para toda a Catalunha”. Às vésperas da batalha pelo delta 

do rio Ebro, ao mar, no fragmento Rehearsal Quality Vanishes 13 – algo como 

“Características de Ensaio Desaparecem” –, de 19 de Abril de 1938 Hemingway, 

usando o interlocutor e a ambientação, chama a atenção do leitor para um momento 

crucial da guerra ao leitor, em meio a um esconderijo de tropas pró-republicanas. 

 

A artilharia acertou um pouco agora. Dois projéteis ficaram em um 

lugar bastante útil; e, assim que a fumaça soprou à frente e se 

estabeleceu através das árvores, você pegou uma braçada de 

cebolinhas de um campo ao lado da trilha que levava à estrada 

principal de Tortosa. Elas foram as primeiras cebolas desta Primavera 

e, descascando, alguém descobriu que elas eram macias, brancas e não 

muito fortes. O delta do Ebro tem uma terra bem rica, e, onde as 

cebolas crescem, amanhã haverá uma batalha [Grifo nosso; tradução 

nossa] (HEMINGWAY, 1938). 

 

                                                 
12 Do original Main Rebel Threat Is Deemed In North, disponível em 

<http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-rebel.html>. Acesso em 10 jul. 2017. 

 
13 Disponível em: <http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-tortosa.html>. Acesso em 10 jul. 

2017. 

http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-rebel.html
http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-tortosa.html
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O último texto do catálogo do NYT, intitulado “Lerida é dividida por forças de 

Guerra”14, mostra a cidade de Lerida na linha de fogo entre dois terços comandados por 

fascistas e um terço pelo governo central, que não deixava a tomada de controle da 

região. No encerramento, Hemingway, como se destacasse a bravura daquela situação, 

fala que o front está estacionado há 100 milhas de Barcelona, do mesmo jeito que há um 

mês atrás.  

 

“Então eu soube que não poderia ser verdade”: Uso de Fontes 

 

Os textos de Hemingway cobrindo a Guerra Civil Espanhola são embasados em 

dois pontos principais: o primeiro e mais notável, a experiência pessoal do autor, que se 

coloca como um sujeito da cobertura que dialoga com o leitor e sofre o momento; e por 

meio do uso de fontes. As fontes nos textos de Hemingway também são alvo direto do 

seu juízo de valor, mas, partindo do pressuposto de que o autor não estava criando vozes 

falsas para estabelecer um enunciado conivente às suas ideologias, é possível destacar 

alguns casos e padrões no uso de fontes por Hemingway. 

Segundo os critérios do professor Aldo Schmitz de classificação de fontes, 

Hemingway se vale de fontes em sua maioria primárias – de contato direto, “em 

primeira mão” –, individuais-testemunhais e fidedignas – devido à proximidade aos 

fatos. Em linhas gerais, muitas fontes são mantidas em sigilo, pelo uso do sujeito 

indeterminado (“contaram”) ou de apenas uma caracterização (oficial, rapaz, etc.), 

garantindo uma visibilidade a agentes da guerra (SCHMITZ, 2011, p. 22-32). Não é 

possível inferir totalmente quanto à característica de ação (proativa, ativa, passiva e 

reativa) em grande parte dos casos, pois, no caso de diálogos, a construção textual 

indica uma comunicação muitas vezes cotidiana e possível de ter sido iniciada pelo 

jornalista ou pela fonte; e quando dados de mortos e feridos, não há certeza quanto ao 

interesse da República em colocar isso em pauta para a imprensa – nem se ela tinha 

naquele momento organização suficiente para isso, em meio à guerra. 

Há, contudo, alguns casos peculiares do uso das fontes nos textos de 

Hemingway. Em um, que consta do texto “Guerra é refletida vividamente em Madri”15, 

                                                 
14 Do original Lerida Is Divided By Warring Forces, disponível em 

<http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-lerida.html>. Acesso em 10 jul. 2017. 

 
15 Do original War Is Reflected Vividly In Madrid, disponível em 

<http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-madrid.html>. Acesso em 10 jul. 2017. 

http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-lerida.html
http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-madrid.html
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temos uma fonte individual ativa e previamente considerada não-confiável: o brigadeiro 

estadunidense Jay Raven. Ele está ferido com gravidade nas pernas, repousando em um 

quarto, e manda chamarem jornalista do meio dos combates nos arredores da capital 

espanhola. Ao se encontrarem, o autor e o jovem travam uma conversa marcada pelo 

ceticismo interno de Hemingway em relação ao compatriota, paradoxal à confiança na 

vitória da república: 

 

"Como estão as coisas na América?,” ele perguntou. “O que eles 

pensam de nós por lá?”  

"O sentimento mudou muito," eu disse. "Eles estão começando a 

perceber que o governo [a República] vai vencer essa guerra. 

"Você acha isso?” 

"Claro”, eu disse. [...] 

Segurando a sua mão e ouvindo ele contando isso [como ele fora 

ferido] eu não acreditava em uma palavra. O que era deixado dele não 

soava como os destroços de um soldado, de certa maneira. Eu não 

sabia como ele fora ferido, mas a história não soava bem. Era do jeito 

que qualquer um contaria como foi ferido. Mas eu queria deixar a 

impressão de que eu estava crendo nele.  

"De onde você é?” eu perguntei a ele. 

"De Pittsburgh. Eu frequentei a universidade lá." 

"O que você fazia antes de se juntar por aqui?" 

"Eu era um assistente social.” Ele disse. 

Então eu soube que não poderia ser verdade, e refleti como ele tinha 

realmente sido tão terrivelmente ferido, e eu não ligava [...] [Tradução 

nossa] (HEMINGWAY, 1937). 

 

Jay Raven tinha interesses em se tornar um escritor também, e o jornalista 

descreve que eles passaram um tempo conversando sobre livros. Nesse caso, 

demonstrando a importância de uma boa apuração jornalística, que pressupõe a busca de 

mais de uma fonte, posteriormente a esse diálogo Hemingway vai checar as 

informações com o chefe do comando de Raven, John Cunningham, e descobre que a 

história que Raven havia lhe contado era verdadeira. 

 

Nós [Hemingway e Cunningham] conversamos por um tempo, e ele 

me contou várias coisas. Elas eram importantes, mas nada era tão 

importante quanto o fato de que Jay Raven, o assistente social de 

Pittsburgh sem nenhum treinamento militar, estava dizendo a verdade 

para mim. Esse é um tipo novo e estranho de guerra onde você apenas 

aprende o tanto que você está apto a acreditar. [Tradução nossa] 

(HEMINGWAY, 1937) 

 

Outras fontes memoráveis utilizadas por Hemingway estavam no Batalhão 

Lincoln das tropas das Brigadas Internacionais, composto em sua maioria por jovens 

acadêmicos da comunidade judaica americana, com ideais de esquerda. Em “Soldados 
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veteranos americanos na Espanha”16, é comentado o nome de Robert Merriman, um 

professor da Universidade da Califórnia que liderou uma das ofensivas antifascistas em 

frente à catedral da cidade de Belchite. É bastante provável que dele ou de algum outro 

membro da brigada tenha saído o arquétipo da personagem Robert Jordan, protagonista 

de “Por quem os sinos dobram”, livro ficcional do autor ambientado na Guerra Civil 

Espanhola (GILMORE, 1986). 

 

Subjetividade e Posicionamento 

 

Uma das maiores críticas que Hemingway recebeu por sua cobertura foi devido à 

sua falta de isenção nos textos e recolhimento de dados. Como já foi citado aqui, o 

escritor tinha um posicionamento claro na guerra, embora pessoalmente não se visse 

encaixado em nenhum partido ou organização no grupo opositor ao fascismo. Da 

mesma forma, a preocupação sobre o conteúdo e a análise do máximo de visões também 

não estava completamente fora do escopo dele, em sua produção. Em carta de 1951 

(VERNON, 2011) endereçada ao também escritor Carlos Baker, Hemingway afirma que  

 

havia no mínimo cinco partidos na Guerra Civil Espanhola no lado 

republicano. Eu tentei entender e avaliar todos os cinco (muito difícil) 

e eu não pertencia a nenhum... Eu não tive partido mas sim um 

interesse profundo no amor pela república... Na Espanha eu tive e 

tenho muitos amigos no outro lado. Eu tentei escrever de forma 

verdadeira sobre eles, também [Tradução nossa]. 

 

Realmente é possível falar em falta de compromisso com a verdade devido a 

esse viés do autor? A questão da objetividade no jornalismo é algo bastante discutido 

desde que a matéria foi estabelecida no meio científico e o jornalismo passou a ser 

encarado como uma forma de conhecimento. E como conhecimento, ele pressupõe uma 

conceituação da verdade epistemológica. A verdade no jornalismo, é voltada a um 

contexto de compreensão de uma singularidade, operada no campo lógico do senso 

comum e do empírico (GENRO FILHO, 1987) – a vivência cotidiana que é matéria dos 

fatos –, feita a partir de subjetividades pessoais – que claramente não invalidam a 

narrativa, se há correspondência com os fatos. Não há “uma” verdade, mas sim a 

construção possível de diversos enunciados verdadeiros (MEDITSCH, 1996), de acordo 

com visões pessoais sobre o mesmo ocorrido. Hemingway, nesse caso, estaria deixando 

                                                 
16 Do original Americans in Spain Veteran Soldiers, disponível em: 

<http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-veteran.html>. Acesso em 10 jul. 2017. 

http://www.nytimes.com/books/99/07/04/specials/hemingway-veteran.html
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claro seu apoio e seu ponto de vista na hora de escrever e pontuar comentários a respeito 

das situações que vivera, mas não estaria sendo, nessa lógica, mentiroso, mas até certo 

ponto honesto com o seu público. 

Mesmo assim, ainda são cabíveis outras críticas. Por Hemingway estar cobrindo 

a situação de guerra ao lado de tropas das Brigadas Internacionais, o retrato de um dos 

lados apenas torna-se o mais simples e evidenciado na sua produção, e não o debate do 

contraditório que é colocado muitas vezes como “cláusula pétrea” no jornalismo. De 

fato, até os dias de hoje, a correspondência de guerra do tipo embedded – ou seja, 

encaixado, “embutido” junto a um exército – é bastante utilizada, até como um aparato 

de facilidade para conseguir estadia e recursos para a cobertura em questão, embora 

gere uma série de questionamentos éticos quanto ao enviesamento da cobertura 

(SOUZA, 2008). Entretanto, é necessário recordar que o jornalismo, mesmo em tempos 

de paz ou com facilidades tecnológicas, não dá conta de conceder visibilidade a todos os 

lados e temas possíveis relacionados a um evento, justamente pelo seu caráter singular e 

subjetivo – não é um problema de verificação do que é real, mas sim de concessão de 

importância (valor-notícia) na elaboração e seleção da pauta (SPONHOLZ, 2006). 

Mesmo no caso de uma cobertura da Guerra Civil Espanhola como a do New York 

Times, que colocou dois jornalistas de ideologias diferentes para cobrir in loco o 

conflito, o aumento de visões retratadas pode acabar acarretando em uma 

desinformação, devido à mera oposição de ideias distanciada de um debate público 

(KOVACH, ROSENSTIEL, 2003). 

Não obstante, essa impossibilidade de cobertura total ou universal do jornalismo, 

não deve ser interpretada como uma salvaguarda para a não-apuração de fatos e outras 

aberrações – apenas deve ser tida como um ideal norteador que segundo Mário 

Mesquita (apud MEDITSCH, 1997, p. 4) é condicionado natural e socialmente pela 

percepção do jornalista e pelo processo de produção e de jogos de poder no qual este 

está inserido, no caso em questão, a guerra. 

 

Considerações finais 

 

Em seus textos da cobertura da Guerra Civil Espanhola, o jornalista e escritor 

Ernest Hemingway utiliza uma forma jornalística com teor literário, mesclando o 

informativo e o opinativo. Ao defender claramente um dos lados da guerra, o autor não 
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hesita em se colocar pessoalmente na narrativa – o que era, como vimos, comum entre 

correspondentes dessas situações –, e em paralelo, em criar uma relação com o público a 

partir das forças do relato e de interlocuções. O fato do autor não se encontrar sozinho 

na cobertura dá também a dimensão de que, guardadas as proporções e as dificuldades 

tecnológicas do período, uma considerável pluralidade de vozes sobre a Guerra foi 

concebida: portanto, pode ser pensada aqui a busca pela concretização da função 

jornalística de espaço do Fórum Público a partir da construção de narrativas. 

Da mesma forma, o uso das fontes por Hemingway também segue a uma lógica 

do próprio tipo de apuração, privilegiando fontes primárias ao acompanhar as tropas e 

conversar com combatentes e habitantes das cidades, de forma a imprimir um toque 

imersivo – e, literariamente falando, de verossimilhança – no texto. Mesmo com a sua 

cobertura fazendo largo uso de off – pela própria circunstância adversa, presume-se –, é 

perceptível a busca pela apuração mais precisa diante das fontes menos confiáveis e das 

estimativas numéricas da guerra. 

Dada a liberdade concedida à forma e no caso, devido ao acirramento político no 

mundo à época, a veiculação aberta do apoio a um dos lados, os textos de Hemingway 

são uma interessante fonte para perceber o uso da apuração e da discussão sobre a ética 

e a epistemologia dentro do campo do jornalismo no período histórico dos anos 1930, 

servindo como base para futuras comparações com a produção da atualidade em 

conflitos. 
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