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Resumo 
Este trabalho analisa as técnicas de propagação do Nazismo, através dos comícios, do rádio e do 
cinema. O estudo realizou-se a partir de pesquisa bibliográfica exploratória entre obras que 
interpretam a eficácia da propaganda Nazista, objetivando informações sobre seus métodos 
persuasivos. Realizaram-se entrevistas informais, com alemães que presenciaram o regime e hoje 
vivem no Brasil, a fim de confrontar os estudos obtidos com a pesquisa bibliográfica. A propaganda, 
dentro destes meios, regados pela teatralização e técnicas, transformando tudo em um espetáculo de 
massa. Assim, Hitler impôs seu regime junto com a sensação de esperança que o povo precisava 
para se reerguer de seu estado deplorável pós I Guerra. Conclui-se que esta situação deixou a nação 
à mercê do ditador, que se aproveitou destes artefatos para levá- la a  uma guerra em benefício 
próprio. 
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Abstract 
This paper analyses the techniques of propagation of Nazism, through the assemblies, of the radio 
and the cinema, as well as the reception of tesse for the public. The study it was become fulfilled 
from to explore bibliografical research between worlmanships that interpret the effectiveness of the 
Nazista propaganda, objectifying information on is persuasive methods. Informal interviews had 
been become fullfilled, with Germans who witnessed the bibliografical research. The propaganda of 
these ways, watered for the dramatize and techniques had inside turned a spectacle mass. Thus, 
Hitler imposed its together regimen with the hope sensation that the people needed to reerguer of its 
deplorable state after I War. One concludes, that this situation at the mercy of left the nation of the 
dictador, who if used to advantage of these devices to make them it a war in proper benefit. 

Referencial teórico metodológico 

A propaganda política tem o objetivo de incorporar ao espectador um perfil de personagem 
político que esta em busca de credibilidade. “E, para isso, utiliza técnicas e espaços que são de 
outros formatos da informação e da persuasão, tais como reportagens, entrevistas, documentários, 
editoriais, etc.”, afirma Demartini (2004, p. 54). Assim, a propaganda muda idéias, impõe doutrinas 
e altera pensamentos e atitudes de um povo.  
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Este fator era importante para convencer os alemães a aderirem ao partido Nazista e aos ideais 
que lhes eram impostos. A propaganda era produzida de forma  a não deixar alternativa de expressão 
contrária a ela. O envolvimento deveria ser completamente emocional. Segundo Hitler, (1934, p. 
486) “a propaganda trata de impor uma doutrina a todo o povo (...) a propaganda estimula a 
coletividade no sentido de uma idéia, preparando-a para a vitória da mesma”. 

Para entender como o Nazismo conquistou o povo alemão, o estudo iniciou com uma pesquisa 
bibliográfica exploratória. Trilhou-se como hipótese que a forte crise econômica pós I Guerra tornou 
o povo alemão vulnerável a propaganda Nazista. 

Para provar a hipótese foi utilizada como técnica de coleta de dados, a entrevista informal com 
dois alemães que presenciaram o regime e hoje moram no Brasil. Isso se fez necessário já que 
Lenharo (1994, p.48), afirma que “o essencial dessa propaganda era atingir os corações dos 
germânicos, que compunham a grande massa, de forma a compreender o seu mundo maniqueísta e 
representar os seus sentimentos”.  

Descrição do corpus pesquisado e dos principais resultados   

A II Guerra Mundial, começa com seus primeiros ataques, punições e caçadas aos judeus - a 
chamada Solução Final5 -, os campos de concentração foram instituídos. Enfim, a “purificação da 
raça” e o “domínio do mundo” começam a ser postos em prática. 

Para transformar isso em realidade, Hitler não trabalhou sozinho, foi auxiliado pelo seu braço 
direito, Joseph Goebbels. Ambos, munidos do arsenal propagandístico, recorreram ao povo para 
semear o ideal Nazi. O objetivo era manipular as pessoas para readquirir as terras perdidas na 
Primeira Guerra, estabelecer um padrão de raça pura e mostrar a superioridade dos alemães. A 
propaganda não dizia respeito à verdade, mas dizia o que eles queriam que ela falasse. 

Na liderança do Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP), Hitler 
começa a expor as crenças Nazistas. Utilizava-se de um carisma que sedava quem o ouvia nos seus 
momentos de orador nas cervejarias, onde falava sobre seus ideais. Apenas em 1933, Hitler assume 
o poder tornado-se Führer. Em 1935, instaura-se a II Guerra. Casa-se com Eva Braum, no dia 25 de 
abril e, um dia depois, se suicida com um tiro na cabeça. Eva envenena-se ao seu lado. Em seu 
testamento, deixa seu ministro como Führer. 

Hitler e Goebbels garantiram seu falso triunfo baseados nas propagandas de rádio, comícios 
inflamados e pelo cinema. A cativação do povo era essencial para manter Hitler no comando e, por 
isso, usaram estas ferramentas para impulsionar e manter o seu governo. Despertar emoções era a 
prioridade de Goebbels, pois era mais fácil absorver uma mensagem quando esta não passa pela 
razão. O domínio político foi baseado na pasteurização ideológica, expurgando tudo aquilo que 
fosse contrário aos interesses do governo. 

O rádio transformou-se na voz que chega quando o pensamento procura respostas para o que 
aconteceu e acontece. Era a voz que mencionava os culpados e nomeava os erros. “Quem produz os 
textos e comentários escolhe as palavras de modo a criar as devidas imagens na mente do ouvinte e, 
assim fazendo, torna o assunto inteligível e a ocasião memorável”, explica McLeish (2001, p.15-16). 

As relações que complementaram os meios foram fundamentais. O rádio (imediatismo) passou a 
credibilidade somando-se ao cinema (forma de comprovação), que traduzia a veracidade aos bons 
atos que foram produzidos pelos Nazistas. Assim, o cinema serviu para mostrar a bela obra do 
regime, figurando-se como a vitrina dos atos e deveres a serem executados e seguidos pela 
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população. Bernadet (1980), entende que um fator fundamental para isso foi o fechamento ao 
cinema internacional durante a II Guerra. 

Já os comícios, foram utilizados como levante de incitação quando o cara-a-cara se faz permitir 
uma linguagem além das palavras, que tem nas reações, a resposta para o desafio e para a solução. 
“O que se forma no Nacional-socialismo é a ilusão de que a população faz parte da política. Porém, 
a participação da massa só objetiva alimentar o imaginário Nacional-socialista onde ela se refugia e 
da qual acredita ser co-autora”, analisa Diehl (1996, p. 117). 

Para confrontar estas informações, entrevistou-se a irmã de Schoenstatt Jacoba Baum, 82 anos, e 
o artesão Franz Xaver Brucker, 79 anos. Ambos alemães que presenciaram o regime Nazista. 
Brucker, inclusive, é ex-combatente, feito refém da Tríplice Aliança na batalha da Normandia - Dia 
D6. 

Ir. Jacoba salientou que “tudo era controlado pelo Governo e havia muita propaganda. Tudo era 
censurado e em primeiro plano vinham sempre as vitórias e os pontos positivos do governo”. As 
propagandas realmente eram voltadas para o convencimento eufórico dos alemães que eram 
bombardeados por um patriotismo vitorioso e exaurido, sendo pregado para deixar as pessoas ainda 
mais crentes do poder do Regime. 

“A propaganda fazia parte do dia-a-dia, praticamente. A propaganda ela sempre falava sobre a 
Alemanha, que se tinha que ter amor, patriotismo”, destacou Brucker. As entrevistas confirmaram 
também que o povo via em Hitler um salvador, não tendo mais a sua liberdade de expressão, apenas 
a euforia  a crer que o mundo seria melhor com o Nazismo. A adequação e a modernidade da 
propaganda Nazista permitiu que uma nação fosse coagida e levada ao delírio com um regime que 
usou a sua própria técnica propagandística de alta persuasão. 

Conclusões 

O povo fragilizado se deixou impressionar pela beleza e o encanto da propaganda - que, 
trabalhada e estimulada, arraigou um espírito consensual de idolatria ao seu progenitor, Adolf Hitler 
-, permitindo-se governar. As variantes econômicas e o pós-guerra, que deixaram a população 
faminta e desempregada, foram pontos cruciais para que Hitler conseguisse se sobressair e tomar o 
poder, pois o povo estava susceptível aos artefatos da persuasão da propaganda. 

Hitler e Goebbles conseguiram, então, levar uma nação eufórica para uma Guerra Mundial. O 
essencial dessa propaganda era atingir os corações dos germânicos, que compunham a grande 
massa, de forma a compreender o seu mundo maniqueísta e representar os seus sentimentos, indica 
Lenharo (1994). Era dado ao povo o que lhe era valoroso, que incentivava e inspirava a esperança de 
ter novamente a dignidade que doravante já havia usufruído. A figura do salvador surgiu para lutar 
em benefício próprio e não do povo, tratado como fantoche para recriminar os diferentes e lutar 
numa grande guerra. 

A propaganda dentro do rádio, cinema e dos comícios, regada pela teatralização e cuidados 
técnicos virou um espetáculo para a massa, que se encontrava sem esperanças de sair da situação 
pobre e miserável, sem perspectivas de emprego e sem condições mínimas de sobrevivência. Hitler 
foi seguido, principalmente, por repor a emoção de esperança, solidariedade e de compaixão que o 
povo precisava para se reerguer de seu estado deplorável pós I Guerra. 
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