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RESUMO 
 

ATUAÇÃO DAS OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS COMO MULTIPLICADOR DO 
PODER DE COMBATE NA GUERRA DO GOLFO E SUAS INFLUÊNCIAS NA 

OPINIÃO PÚBLICA 
 

AUTOR: Rodrigo Silveira Selem 
ORIENTADOR: Vinícius Venturini Silva 

 
 Essa pesquisa visa analisar e compreender a atuação das operações psicológicas como 
um multiplicador do poder de combate durante a Guerra do Golfo e suas influências na 
opinião pública. 
Para tanto é necessário saber a definição de Operações Psicológicas como o conjunto de ações 
de qualquer natureza, destinadas a influir nas emoções, nas atitudes e nas opiniões de um 
grupo social, com a finalidade de obter comportamentos predeterminados e comunicação 
persuasiva como intenção manifesta e proposital de influenciar a forma de pensar do receptor, 
induzir ao consumo, à participação política, favorecer uma marca, uma corrente ideológica, 
por meio de uma argumentação claramente objetiva e aberta. Deve-se então analisar dadas e 
matérias de mídias impressas e audiovisuais além de relatos biográficos e suas consequências 
frente à opinião pública. 
Com base nesses fundamentos, esse trabalho busca, dentro do campo da psicologia, 
especificamente na comunicação persuasiva a relação entre os meios de comunicação e a 
massa além de seus efeitos na mudança de opinião e influências que ela pode causar, 
buscando em notícias, documentos e relatos da época, fatos que comprovam a utilização de 
mecanismos da persuasão cognitiva. 
  

 Palavras-Chave: Persuasão. Guerra do Golfo. Operações Psicológicas. Opinião Pública. 
Mídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

PERFORMANCE OF PSYCHOLOGICAL OPERATIONS AS A MULTIPLICATOR 
OF COMBATING POWER IN THE GULF WAR AND ITS INFLUENCES IN THE 

PUBLIC OPINION 
 

AUTHOR: Rodrigo Silveira Selem 
ADVISOR: Vinicius Venturini Silva 

 
This research aims to analyze and understand the performance of psychological 

operations as a multiplier of combat power during the Gulf War and its influences on public 
opinion.Therefore, it is necessary to know the definition of Psychological Operations as the 
set of actions of any nature, designed to influence the emotions, attitudes and opinions of a 
social group, in order to obtain predetermined behaviors and persuasive communication as a 
manifest and purposeful intention. to influence the recipient's way of thinking, to induce 
consumption, to political participation, to favor a brand, an ideological current, through a 
clearly objective and open argument. Therefore, it is necessary to analyze data and materials 
from printed and audiovisual media, in addition to biographical reports and their 
consequences before public opinion. 
Based on these fundamentals, this work seeks, within the field of psychology, specifically in 
persuasive communication, the relationship between the media and the mass, in addition to its 
effects on the change of opinion and influences that it can cause, searching in news, 
documents and reports of the time, facts that prove the use of mechanisms of cognitive 
persuasion. 
 
Keywords: Persuasion. Gulf War. Psychological Operations. Public opinion. Media 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Durante o século passado, as Operações Psicológicas encontraram um ambiente cada 

vez mais propício ao seu emprego. Se, no início do século, durante a Primeira Guerra 

Mundial, suas possibilidades ficavam limitadas ao uso de panfletos, cartazes e materiais 

impressos, já na Segunda Guerra Mundial, as estações de rádio e do cinema foram fator 

preponderante na formação do imaginário dos dois lados do oceano. Seja através da 

propaganda nazifascista e ou aliada, todos puderam perceber a utilização de veículos 

midiáticos ao longo do conflito. 

No entanto, durante a Guerra do Vietnã houve uma exposição demasiada das 

operações militares através dos veículos de comunicação, o que influenciou diretamente a 

opinião pública. Consequentemente, os desdobramentos da guerra foram diretamente afetados 

pela presença da mídia.  

No início da década de 1990, um conflito foi marcado por uma mudança brusca na 

forma de se fazer jornalismo durante a guerra, tanto na produção de conteúdo como de 

controle e censura do governo. Esse evento midiático global ficou conhecido como de a 

Guerra do Golfo. 

 A Guerra do Golfo foi a primeira guerra transmitida ao vivo pela televisão ao mundo e 

mostrou, através das lentes da Cable News Network (CNN), a supremacia dos Estados Unidos 

frente ao Iraque, porém há um ponto importante sobre esse conflito: é possível que a mídia de 

alguma forma, tenha influenciado a opinião pública durante as Operações Tempestade no 

Deserto e Escudo do Deserto e, principalmente, seu desfecho? Também é preciso analisar, se, 

de alguma forma, isso ainda influencia a visão estadunidense e mundial a cerca dos países 

envolvidos. 

 O escopo da pesquisa consistirá na análise da opinião pública em relação ao conflito 

da  Guerra do Golfo. Cabe salientar que o presente trabalho possui como delimitação espacial 

a porção central do Oriente Médio, território compreendido pelo Iraque, Kuwait, Arábia 

Saudita e Israel. O recorte temporal compreende os anos de 1990 a 1991, além dos anos 

subsequentes. 

 Torna-se relevante observar e avaliar os aspectos que favoreceram a guerra dos países 

beligerantes, como os Estados Unidos da América (EUA) e Iraque , por exemplo. 

 Além disso, podem-se formular questões a respeito desse escopo, tais como as 

motivações dos Estados envolvidos, as influências dos veículos de informação na população 
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além das consequências do conflito para os países envolvidos direta e indiretamente. Além 

disso, o estudo das Operações Psicológicas é um assunto pouco explorado e, 

consequentemente, aprofundado pelos pesquisadores acadêmicos, sendo assim, esse trabalho 

busca esclarecer conceitos e fundamentos desconhecidos por grande parte do Exército 

Brasileiro e contribuir como fonte de consulta para outros pesquisadores da área abordada.  

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODÓLOGICO   

 

Os referenciais teóricos utilizados na pesquisa foram bibliográficos e documentais. Em 

um primeiro momento, foram feitas leituras preliminares de artigos, revistas e livros para o 

estabelecimento do tema. 

  Foi realizada uma pesquisa do tipo qualitativa sobre o tema proposto, na qual foram 

utilizados para coleta de dados: livros, revistas, manuais do Exército Brasileiro e artigos em 

bancos de dados eletrônicos,  

 Destaca-se a utilização do Manual de Operações Psicológicas acerca dos assuntos de 

comunicação persuasiva, propaganda e contrapropaganda para a confecção dos capítulos 3 e 4, 

respectivamente. 

O método de pesquisa empregado foi o indutivo e foi realizada uma pesquisa para 

coleta de dados, utilizando-se como palavras-chave: Persuasão, Golfo e Mídia.  

 Após isso, os dados referentes às questões de operações psicológicas, bem como suas 

principais características, foram obtidos em manuais de campanha e as características e o 

histórico do material de divulgação da Guerra do Golfo foram obtidos através de pesquisas 

em livros, sites relacionados a temas militares bem como artigos sobre o assunto.  

 Os materiais encontrados foram analisados com a intenção de se verificar a 

importância dos mesmos para o desenvolvimento do trabalho. Assim, uma análise 

comparativa com o fundamento teórico foi realizada. O produto final foi a resposta da 

relevância das Operações Psicológicas no que tange ao conflito no Golfo Pérsico e suas 

implicações no pensamento crítico social. 

 

2.1 JUSTIFICATIVA  

 

O estudo das Operações Psicológicas é um assunto pouco explorado e, 

consequentemente, aprofundado pelos pesquisadores acadêmicos, sendo assim, esse trabalho 
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busca esclarecer conceitos e fundamentos desconhecidos por grande parte do Exército 

Brasileiro e contribuir como fonte de consulta para outros pesquisadores da área abordada.

  A pertinência da pesquisa advém do fato desse tipo de Operação estar cada vez mais 

presente no cenário mundial, seja em Operações de Garantia da Lei e da Ordem em regiões da 

faixa de fronteira ou ocupação de comunidades carentes no âmbito nacional, seja em conflitos 

que se assemelham ao que se destina essa pesquisa num contexto internacional. 

E por fim, mesmo que o referido conflito seja datado no início da década de 90, o 

assunto referente à imprensa e seu poder de persuasão frente à população, no que tange a 

instalação de novas ideologias e na formação de opinião, ainda é muito atual e presente em 

várias esferas da sociedade e implica diretamente no futuro dos países envolvidos. 

 

2.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA  

 

A finalidade da pesquisa consistirá em examinar o contexto histórico e se as técnicas 

empregadas nas operações psicológicas influenciou a opinião pública no que tange a 

intervenção estadunidense no Kuwait, baseando-se principalmente na doutrina de operações 

psicológicas.  

 

2.3 PROBLEMA  

 

 Na região do Golfo Pérsico, além da Mesopotâmia, encontram-se aproximadamente 60% 

de toda a reserva de petróleo do planeta e é recorrente o interesse dos principais países 

desenvolvidos naquela região, especialmente os Estados Unidos, potência econômica, militar 

e detentor da hegemonia ocidental que mesmo sendo também um produtor de petróleo, nunca 

foi autossuficiente nesse aspecto. 

 Após a Guerra Irã-Iraque os preços acima da média dos barris de petróleo do Kuwait, 

fizeram Saddam Hussein, ditador do Iraque, invadir aquele país, e logo a atenção do mundo 

voltou-se para esse problema, e em 1991 os Estados Unidos ordenaram uma ofensiva com o 

intuito de retirar as tropas iraquianas dali. 

 Com isso, esse trabalho visa com base na ótica das Operações Psicológicas responder 

alguns questionamentos provenientes desse período tais como: A intervenção militar teve um 

propósito humanitário ou fora uma estratégia político-econômica? Foram utilizadas técnicas 

de Operações Psicológicas? Se sim, quais foram utilizadas? E finalmente: Quais foram os 
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efeitos produzidos por essas Operações Psicológicas no que tange ao apoio da população e 

sua percepção do conflito? 

 

2.4 OS ANTECEDENTES  

 

De acordo com Zarpelão (2008), os Estados Unidos após a derrota na Guerra do 

Vietnã, ocorrida em 1975, tiveram sua imagem de superpotência manchada e encontrava-se 

em um momento de insegurança e desconfiança e viam em Ronald Reagan a esperança de um 

futuro melhor elegendo-o em 1981. 

 Com uma postura nacionalista, de posicionamento conservador, além de defender a 

volta da capacidade de liderança diplomática no Ocidente e de sua hegemonia, retorna com 

políticas bélicas e adota uma política de anticomunismo, amplifica a corrida armamentista na 

Guerra Fria pressionando o Capitólio a aprovação de altos gastos militares a fim de colapsar a 

União Soviética, assim nascia a Doutrina Reagan. Suas medidas demonstraram o papel dos 

militares durante seu governo, período no qual se intensificaram as intervenções armadas 

principalmente em países do “Terceiro Mundo”, os investimentos nessas áreas e a diplomacia 

da força a fim de garantir um acesso maior de matrizes enérgicas como, por exemplo, o 

Petróleo. (ZARPELÃO, 2008) 

 Segundo Fuser (2005), isso pode ser exemplificado quando, em 1982 os Estados 

Unidos foram coniventes com a invasão do Líbano por tropas israelenses que alegavam sofrer 

bombardeios de militares da OLP (Organização para a Libertação da Palestina) no norte de 

seu país. Tal intervenção militar destruiu o quartel-general da OLP em Beirute, expulsou as 

milícias palestinas, neutralizou a influência da Síria e decidiu a guerra civil no Líbano sendo 

favorável a um governo pró-israelita no poder. 

 “Os EUA se importavam com as aflições do Líbano porque a instabilidade nesse país 

minava a precária estabilidade da região como um todo e isso, por sua vez, poderia ameaçar 

os suprimentos ocidentais de petróleo.” (BACEVICH, 2005) 

Em 1985, Reagan adotando seu mesmo discurso na corrida eleitoral é reeleito. E assim 

mantém sua Doutrina. Um exemplo notável é sua interferência na Guerra do Afeganistão 

(1979-1989) principalmente com o intuito de deter o avanço do comunismo e declara apoio 

aos Mujahedins (soldados de origem muçulmana que defendem e lutam pela proteção do Islã) 

contra a presença dos soviéticos que almejavam uma saída para o Oceano índico e a tomada 

de um ponto estratégico. (LAFEBER, 1995) 
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Figura 1 – Militares soviéticos com Mujahedins capturados 

 
Fonte: WIKIPÉDIA, 2009 

   

Outro episódio citado por Zaperlão (2008) é o ocorrido durante a Guerra Irã-Iraque 

(1980-1988) denominado como o escândalo "Irã-Contras", onde os EUA interferiram 

secretamente no conflito mesmo declarando-se neutro até então, através de vendas de armas 

para as tropas iraquianas por intermédio de Israel e na destruição de embarcações e 

instalações do Irã localizadas no Golfo Pérsico, local responsável pelo tráfego de suas 

importações e exportações. Com o lucro das vendas, os Estados Unidos financiavam os 

CONTRAS (um grupo militar direitista) para combater os Sandinistas na Nicarágua, violando 

assim a Emenda Bolland, imposta pelo Congresso anteriormente. 

Em 1987 após declarar apoio ao Iraque devido ao e ”Irã-Contras”, Reagan aceita 

prontamente uma solicitação do Kuwait da qual incluía o registro de oito navios e a 

possibilidade de navegar com a bandeira estadunidense, o que faz aumentar drasticamente a 

presença do país no Golfo Pérsico. Sete meses depois já estão presentes, seis cruzadores, três 

encouraçados, um porta-aviões e sete fragatas na região, tal medida visava a passagem 

irrestrita de petróleo para o Ocidente. Em resposta, o Exército iraniano passou a utilizar suas 

plataformas de petróleo como bases para lançamentos de bombas em navios mercantes, além 

de intensificar a instalação de minas marítimas nas rotas dos navios petroleiros. (FUSER, 

2005) 

No mesmo ano, o governo dos EUA anuncia a Operação Louva-Deus depois de uma 

de suas fragatas quase ter afundado ao se chocar com uma das minas iranianas. O ataque foi 
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esmagador e teve como baixas apenas um helicóptero de reconhecimento, enquanto metade da 

frota naval do Irã no Golfo foi liquidada, o que foi determinante para a redução gradual de 

ataques a navios por parte dos mesmos. Simultaneamente, o Iraque utilizava sistematicamente 

armas químicas, expulsando os iranianos de todas as posições conquistadas, dando fim à 

Guerra Irã-Iraque. (FUSER, 2005) 

É importante entender para o estudo dessa pesquisa e a partir de Zaperlão (2008), que 

a Guerra do Golfo ocorre num período de transição entre o fim da Guerra Fria e a criação de 

uma nova doutrina, inspirada em Colin Powell, assessor de Ronald Reagan no que tangia a 

temas e questões de segurança nacional de 1987 até janeiro de 1989, e Chefe do Estado-Maior 

Conjunto das Forças Armadas em outubro do mesmo ano, já no governo George H. W. Bush. 

 A Doutrina Powell foi impulsada principalmente pela crise entre o Iraque e Kuwait em 

1990, no Oriente Médio e visava a utilização de armas "inteligentes" que pudessem destruir o 

inimigo e fossem tecnologicamente avançadas com bombardeios precisos, reduzindo as 

baixas de civis e soldados estadunidenses. Ela deveria permitir que o Pentágono pudesse agir 

em duas frentes de batalha, mesmo que essas frentes estivessem geograficamente distantes. 

Essa intenção adivinha do fato de que muitos Estados, ao fim da União Soviética e 

consequentemente sua dependência para/com ela, vinham a ser tornar potências regionais que 

muitas vezes possuíam os mesmos interesses estratégicos dos EUA, como por exemplo, o 

Iraque, Irã e Síria. Todos esses Estados passaram a ser tornar inimigos dos EUA no inicio da 

década de 1990. (ZAPERLÃO, 2008) 

 

2.5 OBJETIVOS 

Para esta pesquisa serão estabelecidos os seguintes objetivos: 

 

2.5.1 Objetivos Gerais 

 

Analisar o papel das Operações Psicológicas na formação de opinião da sociedade 

durante a Guerra do Golfo. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 
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a) Analisar os veículos de informação da época e identificar os métodos de comunicação 

persuasiva. 

b) Identificar a resultante desse tipo de comunicação em relação a uma mudança no ponto de 

vista da população de acordo com as intenções dos operadores psicológicos, seja ela favorável 

ou não ao conflito. 

c) Verificar as consequências político-sociais após o conflito e seus desdobramentos no 

cenário internacional.  

 

3 OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

 Segundo Brasil (1999, p. 12), as Operações Psicológicas são definidas por uma série 

de ações de qualquer natureza que buscam influenciar nas opiniões nas emoções e nas atitudes 

de um grupo social, com a finalidade de obter comportamentos esperados pelos operadores 

psicológicos. 

Brasil (1999) também diz que essas ações são variadas e alternam desde métodos e 

técnicas acessíveis até aquelas mais complicadas, e geralmente, envolve um número 

considerável de materiais e força de trabalho. Para cumprir tais missões são necessários que se 

cumpram tais objetivos: 

 “Apoiar a consecução dos objetivos nacionais, explicitados 
na Constituição Brasileira.” 
 “Fortalecer a vontade nacional e o moral de nossas tropas, 
de forma permanente.” 
 “Influenciar os neutros favoravelmente aos objetivos da 
Nação brasileira.” 
 “Enfraquecer, em caso de guerra, a vontade de grupos 
inimigos e o moral de suas tropas. “ 
 “Influenciar a opinião pública favoravelmente à imagem do 
Exército.” (BRASIL, 1999) 

 

Segundo Brasil (1999), para se cumprir tais objetivos, as Op Psico podem atuar em 

dois graus de atuação. 

 O primeiro remete à atuação estratégica que se destina a apoiar as atuações nos mais 

diversos níveis do poder nacional e nos camadas estratégicas nacionais e militares, facilitando 

a conquista dos objetivos selecionados anteriormente.  
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O segundo, no grau tático destina-se a apoiar a realização das operações militares e 

diferentemente do primeiro, que possuem caráter permanente com resultados permanentes e a 

médio/ longo prazo estas são planejadas e executadas para cada operação militar e obtêm 

resultados semelhantes ao tempo de planejamento. 

 

“As chamadas Psychological Operations, podem ser definidas 
como operações planejadas para transmitir informações e 
indicadores selecionados ao público estrangeiro para 
influenciar suas emoções, motivos, raciocínio objetivo e, 
finalmente, o comportamento de governos, organizações, 
grupos e indivíduos estrangeiros. O objetivo das operações 
psicológicas é induzir ou reforçar atitudes e comportamentos 
estrangeiros favoráveis aos objetivos do originador. Também 
chamado de PSYOP.” (NAEF, 2011, tradução nossa) 

 

3.2 PRINCÍPIOS DAS OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS 

  

É necessário que alguns princípios desse tipo de Operação sejam executados, tanto em 

seu planejamento quanto em sua execução, facilitando o êxito das mesmas (BRASIL, 1999). 

 Primeiramente, Brasil (1999) explica que é preciso ter a oportunidade de desencadear 

as Operações Psicológicas perfeitamente organizadas no tempo e no espaço de forma 

progressiva, ou seja, escalonadas seguindo um ritmo executável em determinadas fases que 

devem possuir objetivos bem definidos e sugerir, à sua respectiva audiência, ações que 

possam ser realizadas facilmente, de acordo com suas possibilidades. (Exequibilidade) além 

de serem compreensíveis aos interlocutores à que se destina. (Adequabilidade). 

Também é preciso Credibilidade, pois é necessário levar o público-alvo a aceitar a 

veracidade da mensagem através de fatos concretos, aliada a ela é imprescindível a coerência 

deve seguir uma linha coesa de atuação tendo em vista que a descoberta de uma quebra de 

sentido e lógica do público-alvo pode rapidamente ruir a confiança que antes fora adquirida. 

(BRASIL, 1999) 

  As Operações Psicológicas também devem ter continuidade de forma sempre atuante, 

desde antes os tempos de guerra. Quando desencadeadas, elas devem prosseguir sem 

interrupções até atingir seu(s) objetivo(s) sempre se antecipando aos fatos, aos 

acontecimentos e às ações contrárias ao seu cumprimento (Antecipação). (BRASIL, 1999) 

 Também, Brasil (1999) diz ser necessária flexibilidade tanto na fase de planejamento 

quanto na atuação de todos agentes a fim de explorar as possibilidades de mudança de 
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conjuntura, técnicas inéditas e possibilidades sendo capaz de responder às mudanças de curso 

das operações, sobretudo devido a estudos de situação continuados. 

 Assim como toda Operação Ofensiva é preciso que haja uma Unidade de Comando 

necessária no mais alto escalão sendo capaz de orientar e controlar analisando vantagens e 

desvantagens baseando-se nos resultados almejados e uma busca constante pela eficácia. 

 E por fim, no último princípio Brasil (1999) refere-se aos objetivos, que devem ser 

identificados de forma clara e precisa de formas a ter capacidade de guiar o planejamento e a 

realização das Op Psico e a avaliar os resultados. Ainda que deva ter flexibilidade no 

planejamento, os objetivos devem se manter fixos. 

 

4 COMUNICAÇÃO 

 

 Para tanto, além dos princípios citados acima, a comunicação é fator primordial para a 

eficácia das Operações Psicológicas sendo necessária a presença de vários elementos, tais 

como, um emissor, que pode ser algum indivíduo ou até mesmo uma sociedade. Em seguida, 

deverá existir um codificador que tem a finalidade de converter suas ideias, seus objetivos ou 

suas intenções em código, gerando uma mensagem. Esta, conduzida por um meio ou veículo e 

que deve ser transmitida por um canal, chega ao alvo que a decodifica e recebe. Em seguida o 

destinatário ou receptor reage, ou seja, responde de alguma forma à mensagem recebida, 

realimentando a fonte e dando prosseguimento ao processo de comunicação (BRASIL, 1999). 

 Eventuais interferências que impedem ou distorcem a mensagem podem ocorrer 

durante as transmissões do emissor e respostas do público-alvo, a elas damos o nome de 

“Ruído”. 

Figura 2 – Elementos do processo de comunicação 

Fonte: KOTLER,2000, p. 571 
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 Ainda segundo Brasil (1999), emissor e o receptor devem estar sintonizados, para que 

se efetive o fluxo de informações; assim como dois aparelhos de rádio (um radiorreceptor e 

um radiotransmissor) devem estar sintonizados na mesma frequência, também entre pessoas é 

necessário que haja sintonia, isto é, uma linguagem comum, um código conhecido, é muito 

importante também que devem possuir algum campo de experiências em comum, de forma 

que o emissor consiga codificar a mensagem e o interlocutor consiga interpretá-la com o 

máximo de harmonia e integridade da mesma. 

 

4.1  COMUNICAÇÃO PERSUASIVA 

  

A comunicação persuasiva se caracteriza pela intenção manifesta e proposital de 

influenciar a forma de pensar do receptor, induzir ao consumo, à participação política, 

favorecer uma marca, uma corrente ideológica, por meio de uma argumentação claramente 

objetiva e aberta (CELIX, 1996). Ademais, a mesma possui seis métodos de aplicação que 

serão mostrados a seguir. 

 1) Primeiramente, Celix (1996) explica acerca da exploração dos sentimentos, muito 

empregada em propagandas de cunho político e religioso de domínio exclusivo do emissor, 

que estabelece uma “proximidade” com seus interlocutores e nas quais alterna informações, 

muitas vezes de alto nível, por ser um grupo que a detém, para empregá-las tem um alvo 

determinado por um segundo que não possui conhecimento sobre qualquer tema, e que 

possuem uma dependência quase absoluta em adquirir mais informações e, consequentemente, 

da interpretação dos significados das mensagens provenientes de fontes exteriores a eles. O 

objetivo é sempre obter a aprovação dos receptores em favor da mensagem, ou conseguir sua 

adesão a uma causa. É uma das classificações mais estudadas por persuasores (CELIX, 1996). 

 2) Outra categoria, a simplificação, parte do princípio de que aqueles que recebem a 

mensagem, dão preferência para entender uma solução que exija uma menor capacidade 

cognitiva, e para isso o emissor utiliza-se de transformar a mensagem em verdade absoluta, a 

partir de conclusões completas, na tentativa de obter uma recepção pronta sem capacidade de 

gerar pontos de interrogação (CELIX, 1996). O mesmo sempre opta por captar a parte mais 

destacada do tema e esquecer a importância de sua totalidade, para isso são utilizados textos 

destorcidos, vinculação de elementos comuns a um determinado grupo, principalmente no que 

tange às crenças. Também é recorrente o uso transparecido de antagonismos como bem e mau, 

positivo e negativo, equilíbrio e desarmonia e seu objetivo principal é fazer com que o 
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interlocutor se sinta identificado com quem emana a mensagem e tome decisões unificadas a 

fim de reduzir conflitos. 

 3) O exagero e o desvirtuamento da mensagem, é largamente empregado em 

propaganda ideológica e religiosa, porém segundo Celix (1996), também aparece no conteúdo 

das notícias veiculadas em rádio, jornal, televisão, revistas e outros meios de comunicação 

como livros. Ocorrem por meio de uma valorização excessiva de dados, fontes, atores e/ou 

personagens envolvidos e detalhes que podem ser perceptíveis para o público-alvo são 

ocultados evitando o receptor tomar uma opinião contrária àquela que se espera do emissor, e 

para isso, o persuasor elenca pontos que o mesmo tem a intenção de destacar e, que ao mesmo 

está alinhado aos seus interesses, permitindo a seleção de palavras capazes de construir um 

cenário muito maior, atentando para detalhes que passariam despercebidos (CELIX, 1996). 

 4) A repetição de temas e ideias de maneira orquestrada consiste na exposição 

acentuada da informação, com o cuidado de evitar a exaustão do interlocutor, e sua intenção é 

justamente fazer o receptor pensar no tema o tempo todo. De acordo com Celix (1996) é 

comum a utilização de novas expressões e a adoção de artifícios – como a combinação de 

textos, imagens, música, hinos, palavras de ordem e slogans, e são facilmente absorvidas 

quando estas estão presentes nas diversas rotinas, lugar de moradia, ambiente de trabalho e de 

lazer do ouvinte sendo capazes de uma internalização inconsciente de juízos de valor. 

 5) Celix (1996) explica que a exploração do contágio psíquico visa a conquistar o 

conformismo e satisfação dos receptores, cuja intenção é conseguir uma reação em cadeia 

entre os membros de um grupo com o objetivo de colocá-los em uma espécie de liberação. 

Para tanto, os persuasores buscam conhecer sentimentos comuns do consciente ou do 

inconsciente coletivo do grupo, de maneira a mantê-lo em estado hipnótico diante da 

mensagem. A utilização de elementos simbólicos, como hinos e adoração a bandeiras, é muito 

comum quando se tem o objetivo de produzir uma comunicação persuasiva. Para isso 

utilizam-se atitudes, ações, conceitos em mensagens que já são adotadas, por personalidades 

influentes, personagens de filmes, livros de ficção e até outros grupos, muitas vezes 

divulgando seus respectivos estilos de vida e suas ideologias políticas filosofias, permeando o 

imaginário coletivo. Todos esses aspectos são considerados mecanismos de contágio psíquico. 

6) Sobre o conceito de apoio a atitudes pré-existentes, os persuasores utilizam 

sentimentos como a religião, nacionalismo, devoção à pátria para difundir suas técnicas de 

comunicação baseados em referências do inconsciente coletivo. Ou seja, existem 
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acontecimentos na vida de indivíduos, os quais tomam conta do inconsciente de todos os seres 

humanos e são utilizados em suas estratégias de linguagem (CELIX, 1996). 

  

4.2 PROPAGANDA 

  

É a disseminação de qualquer tipo de dado, conceito, ideologia ou pedido especial, 

visando gerar comoções, provocar comportamentos, influenciar opiniões ou dirigir o 

posicionamento de indivíduos ou grupos, com o objetivo de beneficiar, direta ou 

indiretamente, quem a gerou. (BRASIL, 1999). Logo, não se deve confundi-la com a 

propaganda do tipo voltado à publicidade, já que enquanto esta visa basicamente a influenciar 

na opção de compra de uma mercadoria, aquela procura influir em crenças mais acentuadas, 

tal como a decisão de abandonar o combate e entregar-se. 

Figura 3 – Propaganda Estadunidense durante a Guerra do Vietnã
1 

Fonte: MANUAL C 45-4, 1999, p. 100 

 
“Na Guerra do Golfo, uma jovem de quinze anos depôs diante  
da mídia internacional e do congresso de uma grande nação 
estrangeira, dizendo que soldados inimigos estavam matando 
bebês prematuros e roubando as incubadoras de seu país. Ela 
tocou muitos corações. Porém, o mundo não foi informado de 
que ela era filha do embaixador daquela nação e ainda,  que seu 
depoimento havia sido orientado por uma agência de relações 
públicas.” (BRASIL, 1999)  

 

                                                 
1 Um exemplo de propaganda do Exército Estadunidense na Guerra do Vietnã com o propósito de intimidar seus 
adversários. Possuía a seguinte legenda: “Este é um sinal de morte! Continue sua luta contra a Causa Nacional e 
certamente vai ter uma morte triste como essa!” 
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Somente a propaganda não consegue incorporar ou modificar ideias e comportamentos, 

por isso, o seu estudo deve relacioná-la com seu contexto imediato, tanto daqueles que a 

produziram e para quem foi dirigida, como a conjuntura que permitiu que ela fosse concebida. 

(MONTEIRO, 2015) 

 Aliado a isso é preciso ver claramente que espécie de atitudes se podem empregar 

junto às massas, depois, quais são as características desses grupos e, finalmente, quais meios 

devemos aplicar nas mesmas. (TCHAKHOTINE, 2014) 

Tchakhotine (2014) diz que, no que tange à primeira das questões, o mais interessante 

é que a escolha de seu conteúdo seja perfeita em relação ao ponto de vista moral, isso não 

necessariamente se aplicando a religiões e dogmas ou quaisquer lições de moral, pois isso na 

verdade as afastam. Logo, o único princípio moralizador deverá ser somente a verdade 

abdicando-se de qualquer deformação. 

Em segundo lugar, é importante que se conheça as massas, não as considerando como 

um grupo homogêneo com indivíduos de mesmas características, tendo as mesmas impressões 

e sendo influenciados igualmente. A verdade ainda deve permanecer, porém é preciso 

diferenciar os grupos sociais em suas determinadas etnias, às características temporais em que 

vivem, entre outras variáveis. (TCHAKHOTINE, 2014) 

No âmbito dos meios a se empregar, é preciso distinguir os materiais e os humanos, os 

materiais são utilizados como veículos para a difusão das ideias e das emoções. Livros, 

comícios, cartazes e toda a gama da propaganda por símbolos (insígnias, bandeiras, slogans) 

fazem parte disso. Já no aspecto humano há sempre uma parcela da população não atingida 

pelos meios de propaganda utilizados, logo é necessário identificá-los dentre três 

possibilidades: 

 

 Os que se apresentam espontaneamente nas organizações para atuar, 

 Depois os que vêm aos comícios, sobretudo do tipo que se interessam e 

 Aqueles que se voluntariam a criar grupos ativos, depois de reuniões. 

 

4.3 CONTRAPROPAGANDA 

 

Segundo Brasil (1999), a contrapropaganda possui o objetivo de contestar e/ou anular 

a propaganda adversa. Ela visa também eliminar as prováveis consequências de uma 

propaganda contrária, impedindo que a intenção do inimigo não se concretize, além disso, 
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fazer com que a propaganda adversa produza um efeito de "bate e volta" e obter do público-

alvo uma conduta esperada ou aceita aos argumentos e assuntos defendidos por ela. 

Priorizam-se especialmente à contrapropaganda além de outras técnicas, as da 

contestação indireta, da contestação direta, desvio, do silêncio, de medidas restritivas, da 

simulação, prevenção e minimização (MCINTYRE, 2016) 

A Contestação Indireta procura não rebater diretamente a propaganda inimiga. Nesse 

caso a força amiga finge desconhecer a propaganda inimiga, porém coincidentemente deverá 

abordar o mesmo assunto com uma argumentação diferente e lançar questionamentos com o 

intuito de eliminar a credibilidade da propaganda adversa (BRASIL, 1999  grifo nosso). 

A Contestação Direta, considerada a técnica mais difícil e mais perigosa de ser 

aplicada, porém com mais eficiência se aplicada corretamente. Ao contrário da anterior, visa o 

confronto direto das suas ideias com o propagandista. Utilizando-se de uma ótima 

argumentação eficaz e, principalmente, contundente, procura não deixar nenhuma margem de 

argumentação para o inimigo (BRASIL 1999, grifo nosso). 

O Desvio visa desviar a atenção do público para outro tema diferente do explorado 

pelo propagandista adverso e que possui uma grande significância, enquanto que a  técnica do 

Silêncio, visa não responder sobre o tema da qual se trata a propaganda adversa, esquivando-

se de perguntas relacionadas a ele, também  utiliza-se as Medidas Restritivas, muito utilizada 

em governos autoritários, onde se nega acesso propaganda  (MCINTYRE, 2016, grifo nosso). 

A Simulação busca uma pequena alteração de propaganda das forças adversas para 

torná-la com um caráter duvidoso e não fidedigno, pode-se utilizar como uma propaganda 

contra o adversário. Outra técnica, a Prevenção, através de um estudo detalhado do “modus 

operandi” da força adversa, se antecipa e transmite ao público-alvo primeiro. Por fim, a 

Minimização que tem por objetivo minimizar a importância de uma propaganda para o 

público-alvo, mesmo reconhecendo certos aspectos da propaganda (BRASIL 1999, grifo 

nosso). 
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Figura 4 – Propaganda Estadunidense e uma contrapropaganda canadense 

 
Fonte: BARRICK, 2003 

 

5 O CONFLITO 

  

Em 2 de agosto de 1990, no desejo de conquistar poços de petróleo visando pagar as 

dívidas da guerra da qual havia terminado recentemente e ter uma saída ainda maior para o 

Golfo Pérsico, o Iraque invade o Kuwait, interferindo diretamente nos interesses econômicos 

dos Estados Unidos, que, em janeiro de 1991, organizam e lideram, com o consentimento das 

Nações Unidas, uma coalizão militar com o intuito de expulsar as tropas de Saddam Hussein. 

(ZAPERLÃO, 2008) 

 Foram mobilizados 700 mil soldados, 2.900 aviões de combate, 4 mil tanques , 160 

navios de guerra e seis porta-aviões. (HIRO, 2003 p. 113) 

 A Operação Escudo no Deserto foi à primeira fase da intervenção militar, enviando 

200 mil soldados à Arábia Saudita, enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos sofria uma 

grande oposição do Congresso, que era contra toda a escalada militar orquestrada pelo 

presidente e exigia um tempo maior para que as sanções provenientes da ONU surtissem 

efeito. Em novembro de 1990, fora aprovada a Resolução estadunidense que estabelecia a 

retirada do Kuwait em um prazo limite de 15 dias autorizando o emprego de todos os meios 

necessários. (FUSER, 2005) 
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 Segundo Schubert e Kraus (1998), o  alto comando do exército estadunidense, depois 

de reuniões, decide executar uma operação ofensiva, denominada de Tempestade do Deserto. 

Tal operação além de possuir o apoio de um Corpo de Exército Aeroterrestre dos Fuzileiros 

Navais, possuía reforços de outros países da chamada Coalizão, tais como divisões blindadas 

francesas e britânicas. É em janeiro de 1991 com bombardeios de mísseis e ataques aéreos em 

massa, foi iniciada a libertação do Kuwait, com uma notável supremacia aérea demonstrando 

um efeito devastador por parte da coalizão. 

 As forças iraquianas, mesmo apresentando algumas resistências, não foram páreo para 

a tecnologia dos veículos militares e carros de combate das tropas estadunidenses, que 

conseguiram facilmente tomar a Colina Mutla, região que garantia um controle imenso de 

rodovias que eram utilizadas como rota de fuga dos iraquianos e a captura de dois aeroportos 

num espaço de um mês e assim as divisões da coalizão já estavam no território do Kuwait, 

(SCHUBERT; KRAUS, 1998). 

 

5.1 A PRESENÇA DAS OP  PSICO 

 

“A Guerra do Golfo trouxe um significado totalmente novo ao uso de multimídia no 

PSYOP. As transmissões de rádio e TV, folhetos e alto-falantes usavam os temas da música 

Irmandade Árabe, dos aliados, do poder aéreo e isolamento iraquiano para induzir um grande 

número de soldados inimigos para o deserto.” (EUA, 2003, tradução nossa) 

Ainda segundo EUA (2003), um dos melhores exemplos do uso bem-sucedido de alto-

falantes ocorreu durante a Guerra do Golfo. A coalizão aliada isolou efetivamente um grande 

elemento das forças iraquianas na ilha de Faylaka. Em vez de atacar a ilha com um ataque 

direto, uma Unidade de Operações Psicológicas do 9º Batalhão a bordo de um helicóptero 

UH-1N voou em missões de alto-falante aéreo, ao redor da ilha com helicópteros Cobra for-

necendo escolta. A mensagem dizia ao adversário abaixo para se render no dia seguinte em 

formação na torre de rádio. No dia seguinte, 1.405 soldados iraquianos, incluindo um oficial 

General, esperaram em formação na torre de rádio para se render às forças da Marinha, sem 

que um único tiro fosse disparado. 
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Figura 5 - Panfleto de rendição utilizado na Guerra do Golfo 

 

Fonte: BRASIL, 1999 

 

No verso desse panfleto, lia-se: "RENDA-SE! Os EUA obedecem as regras da Con-

venção de Genebra. Após o cessar-fogo proporcionar-lhe-á o seguinte: tratamento humanitário; 

comida e água; tratamento médico; abrigo e retorno à sua casa após cessarem as hostilidades.” 

De acordo com Brasil (1999), durante a Guerra do Golfo a quebra da resistência ira-

quiana e o aumento do medo do soldado era o esforço principal das Op Psico, tendo os países 

da Coalizão se opondo tão somente à política nacional iraquiana. Outro exemplo de Opera-

ções Psicológicas ocorreu quando a 5ª Brigada Expedicionária de Fuzileiros Navais realizou 

um desembarque anfíbio, convencendo o comando do Iraque de um ataque que nunca aconte-

ceu, contribuindo para um efeito dissuasório das forças costeiras. (SCHUBERT; KRAUS, 

1998) 
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Figura 6 – Panfleto intimidador do ataque anfíbio2

 

Fonte: BRASIL, 1999 

 

Ribeiro (2000) diz que, a Coligação Multinacional tinha como alvo em suas ações psi-

cológicas a de acalmar a opinião pública de seus países além de aumentar o moral de suas 

tropas. No teatro de operações eram utilizados panfletos lançados por aviões, megafones e 

emissões de rádio convidando soldados a desertarem, além de incentivar uma revolta da popu-

lação contra o regime ditatorial de Saddam Hussein. 

Segundo Brasil (1999), abrir a possibilidade de que a mensagem pode ser lida nova-

mente (reforço), de acordo com a conformidade do público-alvo além de serem materiais 

permanentes, resistindo às intemperes da guerra são as vantagens da utilização de panfletos 

como veículos de divulgação de mensagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Esse panfleto fora enviado pelos norte-americanos para as costas do Kuwait, dentro de 12.000 garrafas, 
antecedendo a fase ofensiva da Guerra do Golfo. O verso do mesmo trazia os procedimentos a serem adotados 
pelos soldados iraquianos em caso de rendição. 
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Figura 7 – Bombas de panfletos MK129 em estágio final de preparação 

 

Fonte EUA, 2003 

 

 Os iraquianos após os implacáveis bombardeios e as interdições de suas linhas de 

suprimento tornaram-se cada vez mais suscetíveis. A moral de seus militares estava tão 

abalada e sua vontade de combater cada vez mais esgotada, que os mesmos já não ofereciam 

mais a forte oposição presente no início das tensões. Quando se iniciou a campanha ofensiva 

da coalizão, era comum encontrar nas mãos e bolsos dos combatentes que se entregavam 

milhares de panfletos que haviam sido lançados. 

 

Figura 8- Panfleto lançado sobre a 16ª DI iraquiana antes dos bombardeios3 

 

Fonte: BRASIL, 1999 

 

 

 

                                                 
3 Tradução do panfleto: "A 16ª DI será bombardeada amanhã. Abandone essa posição agora e salve-se!" 
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Figura 9 – Panfleto lançado sobre a 16ª DI iraquiana após os bombardeios4 

 

Fonte: BRASIL, 1999 

 

De acordo Ribeiro (2000) uma revolução foi causada pela Guerra do Golfo no que 

tange aos veículos de comunicação, sendo responsável pelo envio de centenas de 

correspondentes de guerra, das principais emissoras televisivas para a região do conflito. 

 
 “Se a guerra e o seu resultado foram bons para Bush, o mesmo 
não se pode dizer em relação à imprensa. Isto porque a 
primeira vitima da Guerra do Golfo foi a imprensa que, 
submetida a uma radical censura, dos dois lados, foi 
manipulada para exercer funções de relações-públicas, tanto 
das forças coligadas como das de Saddam Hussein” (MATTOS, 
1991) 

 

No entanto, os profissionais eram limitados a realização de seus respectivos trabalhos 

de dentro de seus hotéis, não podendo estar junto às tropas no campo de batalha seja pela 

chance de serem capturados pelas forças iraquianas ou até mesmo pelas forças da Coalizão e 

correrem o risco de terem seus registros confiscados, recebendo suas informações através de 

militares designados a função de “PAO” (Oficial de Assuntos Públicos) no sistema conhecido 

como Pool System. (RIBEIRO, 2000) 

Além disso, dados como informações ou fotografias que revelavam locais específicos 

de forças militares, eficácia da camuflagem inimiga, cobertura, engano, alvejamento, fogo 

direto e indireto e outras informações sobre vulnerabilidades de operação ou suporte que 

poderiam ser usadas contra as forças dos EUA, como detalhes de grandes danos em batalhas 

                                                 
4  Tradução do panfleto: "Nós já tínhamos informado da nossa promessa de bombardear a 16ª DI. Nós 
mantivemos nossa promessa e os bombardeamos ontem. Cuidado. Nós repetiremos o bombardeio amanhã... 
Agora a escolha é sua...”. 
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ou grandes perdas de pessoal de unidades específicas, até que os militares divulgassem esses 

dados. (TAYLOR, 1998) 

 

Figura 10 – Exemplo de cobertura durante a Guerra do Golfo 

 

Fonte: RIBEIRO, 2000 

 

6 A INFLUÊNCIA DAS OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS NA OPINIÃO PÚBLICA 

 

 No Brasil, em se tratando da Guerra do Golfo, jornais como a Folha de São Paulo e o 

Estado de São Paulo, focaram principalmente, dentre outros aspectos, em temas relacionados 

às inovações tecnológicas, como por exemplo, a incrível precisão dos bombardeios, que 

contribuíam para a criação da imagem de uma guerra mais "limpa" e menos sangrenta. Outro 

ponto é a forma como o jornal "O Estado de São Paulo" compara o presidente dos Estados 

Unidos à Winston Churchill e ao mesmo tempo em que atribui ao Iraque o status de causador 

da guerra. (ZARPELÃO; QUEIROZ, 2013) 

“De toda maneira, a ação contra Israel não deixa de confirmar 
– de modo dramático, ignominioso e estarrecedor – o caráter 
repulsivo da investida de Saddam Hussein. Não há qualquer 
chance de vitória; mas o ditador insiste em sacrificar a 
população de seu país. É praticamente inevitável que ocorram 
pesadas baixas civis, diante das maciças incursões aéreas norte-
americanas. Nos cálculos sinistros do tirano; pouco importa – 
sua arrogância retórica se intensifica.” 5 
"O discurso com que o presidente George Bush informou os 
Estados Unidos de que as hostilidades haviam sido iniciadas no 
Golfo Pérsico não tem a grandeza literária e a dramaticidade de 
algumas peças de F. D. Roosevelt ou então, de Winston 
Churchill. Marca, no entanto, apesar disso, momento 
seguramente tão importante para a história das relações 

                                                 
5 Editorial/Opinião da Folha de São Paulo “Lógica alucinada”, São Paulo, 19 de janeiro de 1991, p. A-2. 
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internacionais quanto qualquer das orações com que os dois 
grandes estadistas deste século fixaram os pontos de inflexão 
da Segunda Guerra Mundial e da História Contemporânea.(...) 
Irredutível em sua posição, buscando unir os povos árabes em 
torno da bandeira da “Guerra Santa”, Saddam Hussein 
conduziu a ONU a adotar a resolução autorizando os estados-
membros a usar todos os meios para levar o Iraque a retirar-se 
do Kuwait. Todos os meios – o derradeiro deles, a guerra." 6 
 

Segundo Arbex (2001), houve a utilização de metáforas e retóricas por parte da 

imprensa e dos países envolvidos de fazer com o leitor construísse em seu íntimo a imagem 

de uma luta entre o "bem", representado pelos Estados Unidos, e consequentemente a 

sociedade Ocidental, da qual detinha todos os valores cristãos, que lutavam em prol da 

democracia e liberdade de mercado, e o "mal", representado pelas tropas de Saddam Hussein 

um homem sanguinário, que representava a civilização muçulmana, naturalmente intolerante, 

atrasada e avessa às liberdades individuais. 

Segundo Teles (2011), o jornal New York Times tratou cuidadosamente seu discurso a 

cerca da Guerra do Golfo, a fim de manter a opinião pública favorável à intervenção 

estadunidense no Golfo, sempre respeitando as regras impostas (ground rules) pelo Exército 

não comprometendo o êxito da missão. 

Um exemplo é uma notícia de 16 de janeiro de 1991, intitulada "Paris says its last-

ditch peace effort has failed" ilustrando a tentativa fracassada de uma solução diplomática por 

parte da comunidade internacional de intervir no Oriente Médio sem o uso da força. É 

importante atendar para o fato das cadeias jornalísticas, durante o período, terem feito uma 

cobertura demasiada a respeito dos frustrados esforços para obrigar Saddam Hussein a libertar 

o Kuwait e consequentemente conseguir a adesão popular para uma futura intervenção militar 

naquele país. (TELES, 2011) 

Teles (2011) destaca também a utilização de discursos essencialmente desaprováveis 

quanto à inserção do Kuwait no Iraque, além de comparar Saddam à figuras históricas  

marcadas por políticas expansionistas perversas e atrocidades humanitárias, tal como Hitler, 

sempre legitimando a politica externa adotado por Bush no Oriente Médio assim como 

descrevendo a ação das Forças de Coligação como necessária. 

 Seguindo a sistemática do New York Times, o jornal português Público também adota 

os posicionamentos da imprensa Estadunidense, tendo um discurso de condenação às atitudes 

de Saddam Hussein, também o definindo como Hitler, além disso, o público destaca os 

                                                 
6 Editorial/Notas e Informações do O Estado de São Paulo “O futuro de cem anos”, São Paulo, 18 de janeiro de 
1991, p. 03. 
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empenhos diplomáticos das nações pertencentes a ONU, descrevendo-as como defensoras da 

ideologia democrática, baseando-se em um discurso pró-direitos humanos e por fim, 

apresentando a força militar como uma solução legítima. (TELES, 2011) 

De acordo com Clymer (1991) o otimismo inicial do público americano sobre a guerra 

contra o Iraque diminuiu um pouco, mas o apoio à guerra era amplo e a taxa de aprovação do 

presidente Bush se estabilizou em um nível recorde, de acordo com a pesquisa do New York 

Times / CBS News. Além disso, a aprovação de como Bush /estaria lidando com a presidência 

ficou em 86% nas pesquisas numa quinta-feira, e no domingo chegou a atingiu 84%, o mais 

interessante é o fato de 79%  dos que disseram na quinta-feira que os Estados Unidos estavam 

certos em atacar eram quase iguais aos 76% que disseram no domingo.   

As diferenças entre homens e mulheres se estreitaram. Antes da guerra, 56% dos 

homens e 40% das mulheres disseram que favoreciam a força após 15 de janeiro. Entre os 

3.002 pesquisados após o início da guerra, 81% dos homens e 70% das mulheres disseram 

que o país estava certo em atacar. Clymer (1991) explica que é normal esse fenômeno de os 

presidentes obterem aprovação do público quando profundamente envolvidos em crises 

estrangeiras, mas o ganho de Bush foi um dos dois mais acentuados já medidos, comparável 

aos 16 pontos percentuais que o presidente Richard M. Nixon obteve em 1973 quando assinou 

os acordos de paz na Guerra do Vietnã. 

Outras descobertas importantes dessa pesquisa foram que, 77% do público disseram 

estar "orgulhosos" do papel dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e 81% disseram que os 

Estados Unidos não deveriam apenas forçar o Iraque a sair do Kuwait, mas também "ver para 

que Saddam Hussein seja forçado a sair do poder”.7 

No 10º aniversário do fim da Guerra do Golfo Pérsico, de acordo com uma pesquisa 

da empresa Gallup, realizada de 19 a 21 de fevereiro de 2001, quando os americanos refletem 

sobre a participação de seu país nessa ação há uma década, eles acreditavam que a situação na 

região do Golfo naquela época valia a pena passar por uma guerra, de acordo com uma 

margem de 63% a 31% e por uma margem muito menor, de 52% a 42%, eles diziam que 

prefeririam enviar tropas dos EUA de volta ao Golfo Pérsico para remover o presidente 

iraquiano Saddam Hussein do poder. Ainda, no final da Guerra do Golfo Pérsico, houve 

amplo apoio público à participação dos EUA na guerra e aprovação da maneira como o 

presidente George Bush estava lidando com a situação. Moore (2001) corrobora Clymer 

                                                 
7 A margem de erro para a amostra de 3.002 pessoas foi mais ou menos dois pontos percentuais. Para cada uma 
das quatro amostras diárias e para as entrevistas do painel, houve mais ou menos três a quatro pontos percentuais. 
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quando diz que, na esteira do cessar-fogo, Bush recebeu o mais alto índice de aprovação de 

emprego que qualquer presidente recebeu desde que o Gallup começou a fazer a pergunta nos 

anos 30, com 89% dos americanos indicando sua aprovação e apenas 8% de desaprovação, 

tudo isso devido ao esforço considerável que o governo Bush fez para convencer os aliados 

dos EUA sobre a necessidade de se opor a Saddam Hussein.  

Seu sucesso nesse esforço foi refletido em uma resolução da ONU em novembro que 

autorizou o uso de "todos os meios necessários" para expulsar o Iraque do Kuwait. Após essa 

resolução, uma nova pesquisa da Gallup mostrou um balanço de 27 pontos no apoio público, 

com a maioria dos americanos agora apoiando uma ação militar contra o Iraque se ele não 

deixasse o Kuwait .(MOORE, 2001) 

Moore (2001) mostra que, apesar da resolução da ONU e do crescente apoio 

americano à ação militar contra o Iraque, o público ainda parecia ambivalente em ir à guerra 

se houvesse alguma possibilidade razoável de evitá-la. Em uma pesquisa de 29 de novembro a 

2 de dezembro de 1990, por exemplo, 9% dos americanos disseram que os EUA deveriam 

retirar suas tropas da Arábia Saudita, enquanto outros 46% disseram que os EUA deveriam 

continuar a aplicar sanções e buscar uma solução pacífica, não importa quanto tempo levaria e 

sem iniciar uma guerra para expulsar os iraquianos do Kuwait. Apenas 42% disseram que os 

EUA deveriam iniciar uma guerra para expulsar os iraquianos do Kuwait se o Iraque não 

mudasse de posição nos próximos meses, mas logo tudo mudou quando houve a decisão de 

Bush de lançar ataques aéreos em 16 de janeiro, um dia após o prazo estabelecido por uma 

resolução da ONU pedindo a retirada do Iraque do Kuwait.  

Tal ação provocou um aumento no apoio público ao esforço de guerra. Neste caso, a 

manifestação foi imediata e generalizada: em 80% a 15%, os americanos expressaram apoio à 

"decisão dos EUA de ir guerra com o Iraque para expulsar os iraquianos do Kuwait". Outra 

pesquisa, uma semana depois, não encontrou ambivalência por parte do público sobre se a 

situação valia a pena, como 71% dos americanos disseram que sim e apenas 24% disseram 

que não, muito diferente do público uniformemente medido por Gallup sobre este assunto nos 

meses que antecederam a guerra. (MOORE, 2001) 

Moore (2001) assim como Clymer, diz que, normalmente, o público se une ao 

presidente quando ele toma uma decisão tão importante quanto ir à guerra. Não à toa, quando 

a ofensiva terrestre foi lançada no dia seguinte, como prometido por Bush, uma pesquisa 

Gallup em 24 de fevereiro de 1991 mostrou outro efeito de recuperação, pois 84% dos 

americanos apoiaram a decisão, enquanto apenas 11% se opuseram. Dois dias depois, a guerra 



33 

 

   

acabou e o apoio americano a esse esforço permaneceu forte desde então. No ano seguinte, 

duas pesquisas em janeiro e fevereiro mostraram uma média de 63% dos americanos que 

disseram que a guerra valia a pena lutar, e apenas 35% que disseram que não era - muito 

semelhante aos números encontrados pela pesquisa da Gallup sobre o 10º aniversário do 

conflito. 

No entanto, depois que as notícias de junho de 1993 revelaram que o Iraque iniciou 

uma tentativa de assassinato do ex-presidente George Bush, o governo Clinton bombardeou 

um site de inteligência iraquiano em retaliação. Após essa ação, uma pesquisa da Gallup 

mostrou que, americanos apoiando o envio de tropas americanas de volta ao Golfo Pérsico 

para remover Saddam Hussein do poder em 70% a 27%, a maior margem a favor desse tipo 

de ação já medida. Quando perguntados diretamente se os EUA deveriam dar o passo 

"extremo" de assassinar Saddam Hussein, o apoio era consideravelmente menor, mas ainda 

com maioria a favor - 53% a 37%. (MOORE, 2001) 8 

 

 

Figura 11 – Pesquisa acerca da necessidade da intervenção dos EUA9 

 

Fonte: GALLUP, 2001 

 

                                                 
8 Os resultados da The Gallup são baseados em entrevistas telefônicas com  1.016 adultos estadunidenses, com 
mais de 18 anos, realizadas de 19 a 21 de fevereiro de 2001. Para resultados baseados na amostra total de adultos 
nacionais, pode-se dizer com 95% de confiança que a margem de erro de amostragem é de +/- 3 pontos 
percentuais. 
9 Tradução: Em suma, você acha que valeu ou não a pena entrar em guerra na situação da região do Golfo 
Pérsico? 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesse trabalho, para se alcançar os objetivos acerca das Operações Psicológicas como 

um multiplicador no poder de combate na Guerra do Golfo e suas influências na Guerra do 

Golfo, foi necessário primeiramente estabelecer alguns escopos que facilitam o entendimento 

do assunto, como a análise dos veículos de informação da época vigente e seus métodos de 

incentivar o ponto de vista do conflito de acordo com seus interesses e por sim verificar as 

consequências e repercussões desses processos. 

 Para ambientar o leitor, fez-se necessário saber a definição das Op Psico, tal como seus 

princípios, assim como a comunicação, mas especificamente a persuasiva e as definições de 

propaganda e contrapropaganda, respectivamente. 

Saber os antecedentes e motivações para o conflito tais como a busca pela retomada de 

sua hegemonia, enfraquecida até então, por parte dos Estados Unidos após a Guerra do Vietnã 

e se reestabelecer como referência econômica e militar após a Guerra Fria, impulsionado pelo 

Petróleo e se utilizando de intervenções militares ao redor do globo, especialmente em países 

do chamado "Terceiro Mundo" tanto na América do Sul como principalmente no Oriente 

Médio, como, por exemplo, na Guerra Irã-Iraque, da qual o governo Estadunidense apoiava os 

dois lados do conflito ( logo ficou-se provado a venda ilegal de materialmente bélico para o 

Iraque). 

 Mas para se alcançar tais fins era necessário controlar um terceiro “inimigo": A  

imprensa. 

 Depois dos ensinamentos colhidos na Guerra do Vietnã, o Pentágono decide 

estabelecer o sistema de Pools (pequenos grupos de jornalistas) subordinados a um Oficial de 

Relações Públicas, tendo uma série de regras a cumprir e recebendo suas fontes única e 

exclusivamente do mesmo representante do governo, restringindo assim, o acesso às cenas 

sangrentas do conflito. Mesmo a mídia americana e a inglesa mantendo o monopólio das 

informações, somente seriam exibidas aquelas que passavam a ideia de um combate televisivo, 

sem mortes e com bombardeios cirúrgicos (bem diferente da realidade, inclusive). 

Os veículos de comunicação, por sua vez adotavam uma postura anti-muçulmana, 

colocando Saddam como Hitler e se utilizando de metáforas para representa aquela região 

como atrasada, intolerante e contra a liberdade individual.  

O resultado pós-guerra não podia ser diferente: dois meses antes e até mesmo dez anos 

depois, uma parcela considerável, para não dizer a maioria ainda acha que a intervenção 
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estadunidense valeu a pena, inclusive apoiando uma nova intervenção quando necessário, 

batendo o recorde de aceitação de George H. W Bush frente à população estadunidense, 

mostrando que a mídia têm uma enorme influência junto da opinião pública, e como tal as 

informações que lhes são facultadas, sobretudo em tempo de guerra diferentemente da 

pesquisa realizada no inicio do conflito, onde se via uma cisão entre os pensamentos de se 

invadir o Iraque ou não. 
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