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RESUMO 

 

 

 

A monografia “O paralelo entre a Propaganda Nazista e a Propaganda Brasileira nos tempos 

atuais”, tem por objetivo analisar a produção publicitária, através da mídia impressa, tanto 

durante a época do Nazismo, quanto na produção da propaganda Brasileira dos tempos atuais. 

A idéia principal do trabalho é tentar encontrar focos de inclusão/exclusão social na produção 

dessas peças. Para a realização dessa monografia, foram utilizadas bibliografias literárias, 

pesquisas em Internet, revista de época, jornais e material impresso segmentado (folhetos, 

cartazes e material impresso nazista), tendo a pesquisa comparativa como foco principal para 

a realização do paralelo entres essas duas correntes publicitárias, nazista e brasileira. A 

técnica de coleta de dados foi realizada através de pesquisas específicas sobre o tema, 

coletando-se dados reais através de materiais audiovisuais, impressos e por meio de mídia 

eletrônica, fazendo-se um balanço e uma conclusão final. O principal desafio dessa 

monografia é buscar e entender quais os mecanismos de persuasão e sedução foram utilizados 

pela propaganda nazista (mídia impressa) podem ser encontrados na propaganda brasileira dos 

tempos atuais, que trabalham o contexto de inclusão/exclusão no grupo social. Aos poucos, 

tomando conhecimento da grandeza e de todo processo estrutural do nazismo, percebemos 

que o universo nazista é gigantesco e minuciosamente elaborado, esse estudo pode mostrar 

claramente que, toda teoria, todo “achismo” que tínhamos em relação ao assunto, a medida 

em que íamos nos aprofundando nos estudos e pesquisas, esses “achismos” logo iam sendo 

desmitificados e isso aumentava ainda mais a nossa curiosidade sobre esse tema tão polêmico 

e que conseguiu conquistar mentes e corações de uma nação. Ao contrário do que pensávamos 

e conhecíamos, a estética apresentada pelo partido de Hitler e sua idéia de perfeição, foi ponto 

chave para que pudéssemos elaborar um estudo mais aprofundado, sério e coerente sobre o 

tema. Ao concluirmos o estudo sobre inclusão/exclusão social, percebemos definitivamente 

que pouca coisa mudou no cenário mundial, o termo inclusão/exclusão social continua 

presente no dia-a-dia da humanidade e dessa forma, a busca pelo corpo perfeito, pela sensação 

de primeiro lugar, encontrados nos meios de sobrevivência da sociedade atual, nos remete aos 

tempos da cultura nazista, cultura essa que cultuava sempre a idéia da perfeição e de da 

obsessão pelo primeiro lugar. Finalizando, o estudo aprofundado e direcionado do tema 

mostra devidamente, que, por mais que o tempo possa ter passa na memória do povo e no 

calendário dos homens, a exclusão social continua reinando dentro do universo humano, 

independente da cor, sexo, raça, religião. Hitler em seus discursos apontava a mulher como 

um ser inferior, de pensamento “menos nobre” e ao analisar todo trabalho pronto, juntamente 

com as propagandas escolhidas, temos a plena certeza que pouca coisa mudou, pouquíssima 

cor foi inserida no arco-íris dos corações humanos, eis a arte do abandono, eis a arte da 

exclusão.  
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ABSTRACT 

 

 

 
 

The monograph “The Parallel between Nazism Advertising and the Brazilian Advertising in 

Nowadays” has like main focus analyze the advertising production beyond imprint media, 

during nazi times and nowadays in Brazilian advertising. The main idea of this work is try to 

find focus in social inclusion/exclusion in producing those materials. To the realization of this 

monograph were used library and Internet research, magazines of nazi times, newspapers and 

segmented imprint material (folders, imprint nazi material…), having the comparative 

research like main focus to the realization of the parallel between these two advertising 

currencies, Brazilian and nazis. The technique of data collection was realized across 

specifically researches about this theme, collecting real data across audiovisual materials, 

imprint and by electronic media, making a balance and a final conclusion. The main challenge 

of this monograph is find and understand what mechanisms of persuasion and seduction were 

used by the nazi advertising (imprint media) can be found in Brazilian advertising of 

nowadays, that work the context of inclusion/exclusion of social groups. In a few ways, 

getting conscious of all the greatest structural process that was nazism, we can realize that 

nazi universe is gigantic and minuciously elaborated, this study can show clearly that, all 

theories, all “find ways” that we had concerning to this subject, as far we go ahead in these 

subjects and researches these “find ways” were being demystified and this increased more and 

more our curiosity about this so polemical theme that got conquest all a nation. On the 

contrary of we used to think and know, the presented esthetics by Hitler and his perfection 

idea, was a key point to elaborate a more deep study, serious and conscious about this theme. 

When concluding our study about inclusion/exclusion of social groups, we can realize that 

few things changed in a worldwide scenario, the term inclusion/exclusion in social groups 

continues present in day by day of almost everybody and this way, the search of perfect body, 

the first place, everything is found in the lifestyle of current society, take us to the nazi times 

when the adoration of the perfection and the obsession for the first place. Finally, the deep 

study and directed to the theme shows right, that, even the times go ahead e the schedules pass 

out, the social exclusion continues to exist inside human universe, independent of race, sex, 

religion. Hitler, in his speeches pointed woman like a inferior being, of “less noble” thinking 

and analyzing all the ready work, together with the advertising choused, we have the main 
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certainty that few things changed, a few, a very few color was put in the rainbow of human 

heart, that’s the art of abandon, that’s the art of exclusion. 
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1 – Introdução 

 

 O trabalho “O paralelo entre a Propaganda Nazista e a propaganda do Brasil 

dos Tempos Atuais” tem por objetivo analisar a produção publicitária (mídia impressa) tanto 

durante o Nazismo, quanto na propaganda Brasileira nos tempos atuais. 

 

 A idéia principal do trabalho é tentar encontrar focos de inclusão e exclusão 

social na produção dessas peças. 

 

 Este trabalho apresenta um estudo sobre o Nazismo, alguns segmentos de 

propagandas, inclusão e exclusão social, demonstrando assim a profundidade do tema 

abordado e suas formas de sedução.  

 

 O primeiro e segundos capítulos são de extrema importância dentro da 

concepção do trabalho, mostrando de forma histórica as idéias e conceitos que Adolf Hitler 

acreditava e que os levou ao poder. 

 

 Já o terceiro, o quarto e quintos capítulos tratam de um levantamento 

minucioso de técnicas e formas de sedução e persuasão que os nazistas e grupos afins 

segmentados utilizam e utilizaram para propagar suas idéias.  
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 O sexto capítulo mostra uma visão geral de um tema complexo e super 

atual: Inclusão e Exclusão Social. 

 Finalizando o trabalho vem a parte dos anexos (peças publicitárias 

impressas), material essencial para a confecção, fechamento e entendimento mais 

aprofundado do tema abordado.  
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1 - Os Fundamentos Ideológicos do Nazismo 

 

 O Nazismo, nome proveniente do Partido Nacional-Socialista, conseguiu 

através de uma política anti-semita alcançar o poder na Alemanha, na década de 1930. Os 

nazistas julgavam as raças que não eram arianas como inferiores “quem não tinha sangue 

ariano, quem não tinha a cosmovisão (Weltanschauung) germânica era considerado sub-

homem (Untermensch) ou não-homem (Unmensch)” (João Ribeiro Jr), e por isso afirmavam, 

dentro também de uma vontade divina, que tais raças deveriam ser eliminadas ou que 

devessem servir a raça superior, “Colocando em guarda contra o judeu, defendo a obra de 

Deus” (Adolf Hitler, Minha Luta). Esse anti-semitismo foi voltado principalmente contra o 

povo judeu, tido como praga e responsável por todos os males causados aos alemães. Como a 

raça ariana era dita como superior, tinha como fruto da sua existência a criação, era uma raça 

criadora e o judeu se enquadrava como um tomador de posse, que “roubava” os bens gerados, 

agindo assim como um parasita oportunista, daí a necessidade de erradicá-lo do mundo. A 

estimativa clássica de judeus mortos sob o nazismo é de seis milhões, ou seja, mais da metade 

do povo judeu europeu ou um terço do povo judeu de todo mundo foi morto. 

 

 A crise econômica passada pela Alemanha, onde a inflação atingia índices 

extremamente altos e o Marco era usado de combustível para fogueira, foi justificada pela 

ação da praga que deveria ser eliminada para então os problemas serem resolvidos. Em cima 

desta dificuldade financeira passada pelo país no pós-guerra, o partido de Hitler desenvolveu 

uma política nacionalista que preservasse o orgulho Alemão, paralelamente aliado a um ideal 
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socialista, para que o povo aderisse ao movimento. “O interesse público acima do interesse 

particular, eis a máxima fundamental do nazismo” (João Ribeiro Jr.). A idéia era construir um 

estado forte e unificado, uma comunidade do povo, onde a prioridade era o Estado e que todos 

servissem para um bem comum entre os alemães, deixando a individualidade e a 

particularidade em segundo plano, “o postulado ético é que cada alemão é obrigado a 

trabalhar de acordo com as suas capacidades físicas e intelectuais, e sua obra tem de se pôr em 

harmonia com a totalidade, com a comunidade do povo” (João Ribeiro Jr.). 

 

 A ascensão ao poder foi um resultado de vários esforços da parte dos 

nazistas. Hitler não conseguiu a maioria de votos nas eleições presidenciais para alcançar a 

liderança na Alemanha; ele viera a se tornar Presidente, e logo após se declarar Führer, 

através de vários fatos ocorridos sucessivamente. Foi um grande oportunista, não deixando 

que a sorte escapasse de suas mãos. Anteriormente, no cargo de líder do partido Nazista, 

falhou numa tentativa de golpe para derrubar a antiga República de Weimar, regime vigente 

na época que aceitava as imposições feitas pelo Tratado de Versalhes. Foi julgado e 

condenado a cinco anos de prisão, dos quais cumpriu apenas oito meses. Neste período 

começou a escrever a maior obra nazista "Mein Kampf” (Minha Luta), onde continha todo o 

ideal Nazista. A propaganda, o medo e a demagogia foram grandes aliados para a difusão 

deste ideal. Através do cinema, muito pôde ser divulgado. “Calcula-se que foram produzidos 

1350 longas-metragens nos anos de domínio nazista. São comédias românticas, comédias 

musicais, operetas, filmes de costumes, mas também filmes de guerra e de exaltação dos 

valores do regime, tais como o racismo e da xenofobia” (Lenharo). O terror que as tropas da 

SA e da SS espalhavam contribuiu de certo, pois essas tropas podiam agir livremente contra 

quem manifestasse idéias contrárias ao estado totalitário. Hitler também cuidava com maestria 
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de seu discurso, procurando usar palavras de ordem e encorajadas como: força, ódio, esmagar, 

cruel... Hitler se apresenta como grande mentor e condutor da fé, uma espécie de grande 

arquiteto da comunhão nacional: 

  

Nós nos encontramos todos aqui e o milagre desse encontro enche nossa alma. Cada um de vocês pode me ver e eu 

não posso ver a cada um de vocês, mas eu os sinto e vocês me sentem. É a fé em nosso povo que, de pequenos, 

nos tornou grandes, de pobres, nos fez ricos, de homens angustiados, desencorajados e hesitantes que éramos, fez 

de nós homens corajosos e valentes, aos homens errantes que éramos, nos deu a visão e nos reuniu a todos. 

(Discurso de 1936) 

 

Contudo, o Nazismo foi um grande conglomerado de idéias, acontecimentos, ações e gestos 

que o levaram a categoria de um dos grandes fenômenos da história da humanidade, dentro 

século passado. 
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2 – Superioridade Racial 

 

 O Nazismo usou de uma corrente científica a Eugenia, corrente essa que 

estuda como melhorar geneticamente a espécie humana. Ela parte do princípio de que o 

progresso da biologia foi grande na área da botânica. Criam-se plantas híbridas, obtendo 

maior produtividade. Tomando conhecimento dessa corrente científica, Hitler logo pensou: 

por que não aperfeiçoar o homem? Ele percebeu que, na sociedade moderna, as pessoas 

menos aptas como: surdos, retardados, loucos, (deficientes) tinham chances de sobreviver, 

pois as leis naturais que tratavam de tirar estes seres de circulação foram superado pela 

tecnologia e a medicina. Foi a partir daí que nasceu a idéia Hitlerista de querer eliminar esses 

seres e criar seres perfeitos, já dentro do chamado padrão Ariano de qualidade. Hitler 

concentra quase todos seus argumentos na superioridade da raça ariana, essa raça (para ele) 

tinha de ser pura, pois, ao misturar-se com outras raças entra em decadência. Para tanto, um 

dos atributos do Estado era assegurar esta pureza racial da nação ariana a qualquer preço. 

O homem que desconhece e menospreza as leis raciais, em verdade, perde, desgraçadamente a ventura que lhe 

parece reservada, impede a marcha triunfal da melhor das raças, com isso estreitando também a condição 

primordial de todo progresso humano. No decorrer dos tempos, vai caminhando para o reino do animal indefeso, 

embora portador de sentimentos humanos. É uma tentativa ociosa querer discutir qual a raça ou quais as raças que 

foram os depositários da cultura humana e os verdadeiros fundadores de tudo aquilo que compreendemos sob o 

termo “Humanidade”. Mais simples é aplicar essa pergunta ao presente e, aqui também, a resposta é fácil e clara. 

O que hoje se apresenta a nós em matéria de cultura humana, de resultados colhidos no terreno da arte, da ciência e 

da técnica, é quase exclusivamente produto da criação do Ariano. É sobre tal fato, porém, que devemos apoiar a 

conclusão de ter sido ele o fundador exclusivo de uma humanidade superior, representando assim “o tipo primitivo 

daquilo que entendemos por “homem”. É  ele o Prometeu da humanidade, e da sua fronte é que jorrou, em todas as 

épocas, a centelha do Gênio, acendendo sempre de novo aquele fogo do conhecimento que iluminou a noite dos 

tácitos mistérios, fazendo ascender o homem a uma situação de superioridade sobre os outros seres terrestres, 

exclua-se ele, e talvez depois de poucos milênios, descerão mais uma vez as trevas sobre a terra; a civilização 

humana chegará a seu termo e o mundo se tornará um sederto! 
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(Hitler – Minha Luta) 

 

 Hitler em uma explanação feita em Mein Kanpf diz: Observando a natureza 

vemos que animais somente acasalam com membros de sua espécie. É a lei de ouro da 

natureza. Esta é quebrada somente por intermédio de coações externas, como o cativeiro que 

vai, por exemplo, justificar o acasalamento de um tigre com uma leoa. Agindo dessa forma, a 

natureza segue o seu curso de aprimoramento da espécie, onde anomalias são descartadas. 

Este processo natural pode ser visto também no nosso dia-a-dia, onde os mais fracos 

sucumbem diante dos mais fortes. A natureza seleciona segundo força e saúde. 

 

 Diante desse ideal da raça pura, Hitler arquiteta minuciosamente seus 

discursos e segue, juntamente com Goebbels, para a conquista da confiança do povo alemão. 

O fato da pureza da raça está estabelecido com ponto chave para a conquista dos seus 

seguidores, Hitler passa a estudar mais sobre a raça humana e mais e mais evidenciando a 

necessidade da criação de uma raça pura, bonita, esteticamente saudável para dominar o 

mundo. 

Se os judeus fossem os habitantes exclusivos do mundo não só morreriam sufocados em sujeira e porcaria como 

tentaria vencer-se e exterminar-se mutuamente, contanto que a indiscutível falta de espírito de sacrifício, expresso 

na sua covardia, fizesse, aqui também, da luta uma comédia. É, pois uma idéia fundamentalmente errônea, querer 

enxergar um certo espírito idealista na solidariedade do judeu na luta ou, mais claramente, na exploração de seus 

semelhantes. Aqui igualmente o judeu não é movido por outra coisa senão pelo egoísmo vivo para a conservação e 

multiplicação da raça – não possui nenhum limite territorial. Uma formação estatal compreendida dentro de um 

determinado espaço, pressupõe sempre uma disposição na raça, que ocupa esse Estado, antes de tudo, porém, uma 

compreensão exata da noção de “trabalho”. A falta de tal convicção acarreta o desânimo, não só para construir, 

como até para conservar um Estado com limites marcados. Com isso desaparece o fundamento único da origem de 

uma civilização.    

(Hitler – Minha Luta) 
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 Fica evidente em seus textos, que Hitler com suas palavras e seus diálogos 

devidamente elaborados, procura atacar seu inimigo alvo: os judeus, passando em forma 

escrita, discursiva e até imaginária, a fraqueza do povo judeu, desmerecendo essa raça e 

automaticamente, valorizando a sua. Em todo o momento Hitler estabelece a necessidade de 

que  alguma medida precisa ser tomada para a eliminação dos judeus e para o nascimento 

definitivo da raça Ariana, aos poucos, o povo alemão começa a compartilhar com a idéia do 

seu mentor. 

 

A própria natureza consegue fazer certas correções nos seres vivos, no que diz respeito à pureza da raça. Ela 

também tem muito pouca inclinação pelos bastardos. Os primeiros produtos desse cruzamento são os que mais 

sofrem, quando não  na primeira, na terceira, na quarta ou quinta geração. Perdem as qualidades da raça superior, 

e, pela falta de unidade racial, perdem também a constância da força de vontade e de decisão. Em todos os 

momentos críticos em que as raças puras tomam resoluções certas e firmes, o bastardo ficará indeciso, tomará 

meias medidas. Isso não se traduz somente na inferioridade da mistura em relação à pureza, mas na possibilidade 

de uma mais rápida ruína. Em um sem-número de casos, em que a raça pura resiste, os bastardos se deixam 

vencer. Nisso se deve uma das maneiras de correção da natureza. Ela vai mais adiante, quando restringe a 

possibilidade de procriação. Com isso proíbe a fecundidade de novos cruzamentos e arrasta-os ao extermínio. Se, 

por  exemplo, em uma determinada raça, um indivíduo cruza com outro de raça inferior, o resultado imediato é a 

baixa do nível racial e, depois, o enfraquecimento dos descendentes, em comparação com os representantes da raça 

pura. Proibindo-se absolutamente novos cruzamentos com a raça superior, os bastardos, cruzando-se entre si, ou 

desapareceriam, dada a sua pouca resistência, ou, com o correr dos tempos, através de misturas constantes, criaram 

um tipo em que não mais se reconheceria das qualidades da raça pura. Assim se formaria uma nova raça com uma 

certa capacidade de resistência passiva, mas muito diminuída na importância da sua cultura em relação à raça 

superior do primeiro cruzamento. Nesse último caso, na luta pela existência, o bastardo será sempre vencido, 

enquanto existir, como adversário, o representante de uma raça pura. 

(Hitler – Minha Luta) 
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3 - Propaganda Ideológica 

 

 Quando a propaganda ideológica se faz entre os membros de uma mesma 

classe social, as idéias a serem propagadas necessitam de um tratamento coerente e sensato, 

isto porque se trata de pessoas que, por pertencerem à mesma classe, ocupam uma mesma 

posição, onde existem interesses comuns. Neste caso, as idéias defendidas por uns 

dificilmente seriam rejeitadas pelos demais. 

 

 Não haveria grandes dificuldades para operários transmitirem a outros a idéia 

de que sua situação é precária e da necessidade de se mobilizarem para conquistar melhores 

condições. Podem surgir divergências quanto à forma e ao momento da mobilização, mas 

dificilmente quanto à idéia em si. Um grupo de empresários tampouco teria dificuldades para 

mostrar aos demais a importância de se ajustar certas medidas econômicas, de forma a 

aumentar os lucros de todos. Nesses casos, praticamente não há necessidade de convencer, de 

persuadir, pois que a apresentação clara das idéias já deve ser suficiente para que os 

receptores dêem sua adesão e apóiem as propostas. A propaganda adquire, nesses casos, um 

caráter de demonstração e conscientização. Procura explicar a realidade existente, mostrar a 

necessidade de mudá-la ou mantê-la e indicar formas de realizar interesses que são comuns. 
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 Se a propaganda é realizada de uma classe social para outra que tem 

interesses diversos, a simples difusão da ideologia já não é suficiente para gerar adesão. Nesse 

caso, o grupo emissor, antes de difundir suas idéias, elabora-as para que se adaptem às 

condições dos receptores, criando a impressão de que atendem a seus interesses. Mas a 

verdade é que as idéias contêm apenas os objetivos do emissor, e a impressão contrária só é 

possível se, ao se reportar à realidade, as mensagens ocultem ou deformem alguns de seus 

aspectos. Nesse caso, convencidos de que as propostas atendem às suas necessidades, os 

receptores não têm razão para discordar delas. A elaboração, dessa forma, esconde quais são 

os interesses reais existentes por trás da ideologia, ao mesmo tempo em que oculta a realidade 

vivida pelos receptores, para que estes não possam formular outras idéias que melhor 

correspondam à sua posição. Neste caso, a propaganda não tem mais o caráter de 

conscientização, mas de mistificação, manipulação e engano. 

 

A forma mais utilizada na elaboração das ideologias é a universalização. 

As idéias, que na realidade se referem aos interesses particulares de uma classe ou grupo, são 

apresentadas como propostas que visam a atender a todos e satisfazer às necessidades da 

maioria. No Brasil, isto tem sido constantemente feito com relação às medidas 

governamentais, apresentadas através de fórmulas do tipo: "benefícios para o povo", 

"progresso do país", "desenvolvimento nacional", "para o bem de todos", "para todos os 

brasileiros". A atual campanha dos nossos presidenciáveis mostra bem isso, políticos 

assessorados por publicitários de plantão, passando uma imagem totalmente diferente de seu 

comportamento habitual. 
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 A elaboração também tem sido feita por transferência, em que os interesses 

contidos na ideologia são transferidos e atribuídos diretamente aos receptores. Um dos 

primeiros a adotar ostensivamente essa fórmula, no Brasil, foi Getúlio Vargas. Seus inúmeros 

discursos começavam dirigidos aos "Trabalhadores do Brasil" e seguiam com a enumeração 

das medidas tomadas pelo governo como tendo sido adotadas para beneficiar os operários. 

Ajudavam os industriais com incentivos, empréstimos e subsídios. Mas a propaganda 

transferia as vantagens para os trabalhadores alegando que, com o estímulo às indústrias, estas 

teriam condições de oferecer melhores empregos. 

 

 A universalização e a transferência também se processam de forma mais 

sutil. Há expressões que não têm significado muito preciso, de tal forma que cada pessoa lhes 

dá uma interpretação. É o que ocorre com os conceitos de "democracia", "igualdade", 

"justiça", "liberdade" e tantos outros. Quando alguém fala em "democracia" a um grande 

número de pessoas, cada uma entende a palavra num sentido relacionado à sua própria 

condição. Pequenos empresários pensam em maior abertura para decidir sobre seus próprios 

negócios ou na possibilidade de concorrer com as multinacionais em igualdade de condições. 

Operários pensam em liberdade de lutar eficazmente por melhores condições de trabalho. 

Estudantes imaginam maior participação dos alunos nas decisões e atividades escolares, e 

assim por diante. E a palavra democracia é insistentemente utilizada pelos políticos e homens 

de governo, que raramente explicitam a que se referem concretamente. A propaganda age, 

assim, resumindo as idéias em expressões ambíguas dos tipos mencionados. 
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 Consegue-se, com isso, que cada um dos que ouvem a mensagem concorde 

com ela, por acreditar que diga respeito a si e a seus interesses e necessidades, e acabe 

apoiando o sistema econômico e o regime político. A universalização e a transferência são 

feitas, ainda, de forma indireta. Ao invés de apresentar propostas como possíveis de atender a 

todos, mascara-se a diferença entre os indivíduos, grupos e classes sugerindo-se a igualdade. 

Mostra-se a sociedade como um todo homogêneo onde não há diferenças de posições e 

interesses. Tal imagem acaba por levar à conclusão de que quaisquer medidas beneficiam a 

todos sem discriminação, já que são iguais. Expressões do tipo "todos são iguais perante a 

lei"; teses sobre o Brasil ser um país cordial onde todos falam a mesma língua e professam a 

mesma religião, a propagada afirmação de que no Brasil não há racismos nem preconceitos, 

são argumentos empregados com aquele objetivo. 

 

 Ao serem convencidas de que são cidadãos de um país onde todos são 

tratados igualmente, as pessoas acabam por não perceber a exploração de que são vítimas. As 

divergências com países estrangeiros, até mesmo em caso de guerras, têm permitido 

manipular a população para que esta sinta participar de um todo único. A única diferença 

passa a ser entre nacionais amigos e estrangeiros inimigos. Nesse contexto, todas as idéias e 

propostas são recebidas como visando ao interesse geral. Quando não é possível ocultar as 

diferenças existentes na sociedade, procuram minimizá-las, torná-las insignificante. A 

fórmula mais comumente empregada para tal tipo de sugestão é a do chamado "mito do 

esforço pessoal". A idéia é divulgada alegando-se que a diferença entre ricos e pobres 

corresponderia a uma distinção entre pessoas mais e menos esforçadas. Afirma-se que os que 

detêm grande quantidade de bens conseguiram adquiri-los porque trabalharam muito para 

isso, e que quaisquer pessoas que se exerça o suficiente pode atingir altos cargos e ganhar 
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muito bem. Tomam-se alguns exemplos de pessoas bem-sucedidas, apesar de sua origem 

bastante humilde, alegando que progrediram porque estudaram com afinco e se esforçaram 

muito. Embora esses exemplos raramente ultrapassem uma dezena, num país de milhões, fica 

a idéia de que qualquer um, com tenacidade, pode atingir um nível dos mais privilegiados na 

sociedade. Essa idéia parece anular a contradição entre as classes, em que uma é explorada 

pela outra e não tem alternativas para fugir à dominação. Todavia, oculta um aspecto 

importante dos países subdesenvolvidos. Nesses, a grande massa populacional, devido à 

subnutrição, doenças, necessidade de trabalhar desde criança, não tem condições de se 

esforçar ou estudar. 

A propaganda ideológica, freqüentemente, é imperceptível e, muitas vezes, insidiosa. Quando interrompem a 

novela para apresentar os comerciais, qualquer espectador percebe que se trata de propaganda. Se um candidato 

surge na TV, no horário político obrigatório, sabe-se que é propaganda. Mas as notícias, os filmes, as letras de 

músicas podem trazer mensagens discretamente embutidas, que não são tão facilmente visíveis em seu 

comprometimento com determinados objetivos. 

(Nelson Jah Garcia) 

 

 Há outras situações em que as diferenças e contradições entre as classes 

sociais são muito gritantes. Quando se vê, numa mesma região, favelas e mansões 

luxuosíssimas, famintos ao lado de indivíduos ostensivamente poderosos, não há meios de se 

ocultar ou minimizar as diversidades. A propaganda recorre, então, à ocultação dos efeitos da 

exploração. 

 

 Não nega a pobreza existente, mas esconde que ela existe para garantir o 

enriquecimento de alguns. É assim que a elaboração se faz, no sentido de desvalorizar os 

benefícios recebidos pela classe dominante. Formulam-se argumentos de que as pessoas não 

podem comer além de um certo limite, não podem utilizar mais de um automóvel ao mesmo 
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tempo, para  concluir  que  a  riqueza  não é tão significativa nem tão  atraente. Afirma-se 

serem tão poucos os privilegiados que a redistribuição de sua riqueza sã daria uma pequena e 

insignificante parte para cada um. Ou, então, procura-se apresentar a riqueza como 

desvantajosa sob argumentos do tipo "dinheiro não traz a felicidade", "dinheiro acarreta 

preocupações", "rico morre de enfarte", "os ricos, para manter sua fortuna, precisam trabalhar 

mais que os pobres e não têm tempo de aproveitar a vida", "Natal de pobre é mais humano e 

não tão formal quanto o dos ricos". Aproveita-se a diferença de costumes, onde os hábitos das 

classes mais abastadas são postos como desagradáveis e cansativos. "Rico não pode comer à 

vontade por ter de obedecer a regras de etiqueta" ou então "tem de comer pouco por 

educação". Sugere-se, com isso, que a condição dos explorados é menos desagradável que a 

dos exploradores. 

 

 Quando não é possível ocultar os benefícios para as classes dominantes, 

disfarçam-se os prejuízos para os dominados. Nega-se, por exemplo, que os salários sejam tão 

baixos como de fato são. Diz-se que assistência médica garantida pelos Institutos de 

Previdência, a existência de produtos a preços mais baixos por subsídio do governo, a 

construção de estradas e avenidas, a assistência das Delegacias do Trabalho, a segurança 

policial, tudo deve ser considerado como um salário indireto, já que são vantagens que 

independem de pagamento direto dos empregados e custariam caríssimas se não fosse assim. 

Tenta-se, também, sugerir que se a situação não é tão boa, resta o consolo de que poderia ser 

pior. Exemplo sugestivo dessa tática ocorreu em fins de 1976, quando o governo brasileiro 

lançou uma campanha que, entre outras coisas, afirmava: Se você está triste porque perdeu  

seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder (...); se você está cansado de 

trabalhar, lembre-se daquele angustiado que perdeu o seu emprego; se você reclama de uma 
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comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto (...), lembre-se de agradecer a Deus, 

porque há muitos que dariam tudo para ficar no seu lugar. 

As denominações de ruas e praças, as placas comemorativas e de sinalização, as estátuas e efígies de pessoas, 

colocadas nos mais diversos logradouros, aparentemente se destinam apenas a servir de orientação ou de decorar 

os ambientes. Na maioria dos casos, porém, procuram promover idéias e pessoas que devam servir de exemplo, 

estimulando comportamentos em benefício dos interesses promovidos pela propaganda . (Nelson Jah Garcia) 

 Para disfarçar os efeitos da dominação procura-se, também, atribuí-los a um 

"bode expiatório", um elemento, muitas vezes externo, que é responsabilizado pelos 

problemas. Crises internacionais, alto preço de produtos importados, ação de empresas e 

grupos estrangeiros, corrupção de alguns políticos, infiltração comunista até mesmo 

misteriosas "forças ocultas" passam a ser apresentados como responsáveis por todos os males. 

Fatos e pessoas do passado, também, costumam ser responsabilizados por problemas 

presentes, ocultando-se, dessa forma, a real origem dos males. Assim é que a colonização 

portuguesa teria sido a causa original do subdesenvolvimento brasileiro e das precárias 

condições econômicas atuais. Ou então foi o sistema de monocultura da economia cafeeira, 

adotado nos começos do século, que gerou a atual crise econômica. Com tudo isso, a classe 

dominante disfarça sua exploração sobre os demais e neutraliza a possibilidade de que lutem 

por melhores condições de vida. 

 

 Chega-se, mesmo, a atribuir a culpa da pobreza aos próprios pobres. Por não 

se interessarem em estudar, por não ferverem as águas contaminadas, é que são 

incompetentes, pobres e doentes. Dessa forma, grande parte da população, que não tem 

nenhum acesso à assistência médica e educacional, vê inverter-se a relação para se tornar 

culpada pelo que não tem condições de fazer. É em parte com esse objetivo que os textos de 

certas campanhas repetem tão insistentemente: "você também é responsável", "O Brasil é 
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feito por nós", "não deixe de vacinar seu filho". De tanto ouvir tais apelos, os receptores 

acabam sentindo-se culpados pelos problemas, com a impressão de que, se eles existem, é 

porque não tomaram alguma providência para a qual foram alertados. Por toda a parte, na 

sociedade, estão pessoas a afirmar que se tivessem estudado mais, ou trabalhado com mais 

afinco, ou feito isso e aquilo, poderiam encontrar-se em melhores condições. Sequer 

percebem que sua situação é fruto do fato de pertencerem a uma classe à qual não são dadas 

outras alternativas e as poucas apresentadas são ilusórias. Mascara-se, também, a dominação e 

a exploração de classes atribuindo-se a algumas pessoas ou a certos órgãos e instituições toda 

a responsabilidade pelas medidas tomadas e implementadas. Apregoa-se, por exemplo, que o 

governo, o presidente, ou alguns burocratas é que detêm o poder e se encarregam de todas as 

decisões. Oculta-se que, na verdade, eles não detêm o poder, mas apenas o exercem na defesa 

dos interesses dos detentores do capital. Esse disfarce permite sugerir que todas as decisões 

são tomadas por pessoas ou grupos neutros e desinteressados, cuja única preocupação é o 

progresso do país. 

 

Com esses elementos, podemos conceituar propaganda ideológica como toda forma organizada de difusão de uma 

ideologia ou de idéias a ela relacionadas, levada a efeito por um indivíduo ou grupo, visando a obter ou reforçar a 

adesão – à ideologia – de forma a possibilitar ações de manutenção ou mudança da ordem existente. É possível, 

metodologicamente, classificar “tipos” de propaganda em função de certos critérios. Se o objetivo visado for, 

primordialmente, a ordem política, falar-se-á em propaganda política; se a ordem religiosa, em propaganda 

religiosa e, assim, sucessivamente. Trata-se de uma distinção meramente conceptual já que os subsistemas do  

sistema social encontram-se de tal forma interligados que quaisquer alterações na estrutura, organização ou 

funcionamento de um deles, implica alterações mais ou menos sensíveis  nos outros. Outra classificação poderia 

ser reformulada em face da diversificação de atitudes em relação aos objetivos. Teríamos “propaganda de 

agitação” para a difusão de idéias que, preparando o terreno para determinada ideologia, proponha a mudança da 

situação existente, denunciando distorções do sistema, exacerbando descontentamentos, fomentando 

reivindicações.  

(Lenine – Que faire, paris, Seul, 1966) 
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4 - A Arte da Propaganda 

 

 Nos dias atuais, dentro do movimento da propaganda brasileira, percebemos 

claramente o uso de técnicas publicitárias utilizadas na época do nazismo, técnicas essas 

exploradas com muito talento e competência pelas agências de publicidade. Tanto na época 

do nazismo como na de hoje, a idéia de inclusão e exclusão está presente no meio publicitário, 

definindo discretamente a estetização da sociedade e de seus grupos sociais. 

   

 São inúmeras as considerações que o escritor Adolf Hitler tece em Mein 

Kampf sobre o tema da propaganda de massas. Há pelo menos dois pontos que merecem ser 

ressaltados, por sua importância: o primeiro diz respeito à própria visão de Hitler sobre o que 

veicular, levando em conta o que ele pensava sobre as condições médias do receptor a ser 

atingido. O segundo ponto diz respeito à técnica mesmo, que chegou a níveis impressionantes 

de aproveitamento, tanto na etapa de preparação para o poder, quanto após sua conquista. 

 

Em cada movimento destinado a revolucionar o mundo, a propaganda, primeiramente, terá que divulgar a idéia do 

mesmo. Incessantemente terá de esclarecer as massas sobre novas idéias, atraí-las para suas fileiras, ou pelo 

menos, abalar as crenças em voga. 

(Adolf Hitler) 
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 Hitler considerava que a propaganda sempre deveria ser popular, dirigida às 

massas, desenvolvida de modo a levar em conta um nível de compreensão dos mais baixos. 

“As grandes massas, dizia ele, têm uma capacidade de recepção muito limitada, uma 

inteligência modesta, uma memória fraca”. Por isso mesmo, a propaganda deveria restringir-

se a pouquíssimos pontos, repetidos incessantemente. O essencial da propaganda era atingir o 

coração das grandes massas, compreender seu mundo maniqueísta, representar seus 

sentimentos. A massa seria como mulheres, cuja sensibilidade não captaria os argumentos de 

natureza abstrata, mas seria tocada por uma vaga e sentimental nostalgia por algo forte que as 

complete. 

 

 Hitler dizia que tudo interessa no jogo da propaganda: mentiras, calúnias; 

para mentir, que seja grande a mentira, pois assim sendo, nem passará pela cabeça das 

pessoas ser possível arquitetar uma tão profunda falsificação da verdade.  A partir dessas 

considerações, os nazistas darão à propaganda um tratamento de longo alcance, do qual nem a 

produção artística escaparia. Hitler queria uma propaganda que seduzisse a mente  e corações 

das massas e as unisse num mesmo ideal: o da formação de um grupo coeso. Representar os 

sentimentos da massa, era o ideal a ser atingido para que a propaganda chegasse ao seu ápice. 

 

 Diante desse histórico, fica muito claro que o nazismo introduziu na luta 

política mundial uma arma poderosa: a propaganda. A propaganda nazista não oferecia aos 

seus seguidores apenas e tão somente o fim da crise e do desemprego, tecnicamente bem 

aparelhada e devidamente assessorada e muita bem financiada com o dinheiro da burguesia, 

essa propaganda oferecia aquela nação, uma mudança extremamente profunda no próprio 

sistema capitalista e conseqüentemente, uma mudança profunda em todo o povo alemão.  A 

propaganda, comercial ou ideológica, procura difundir e incutir idéias. São conceitos, 
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definições, explicações sobre a realidade, apelos emocionais, registro de ações a serem 

praticadas. Os componentes exigem idéias simplificadas, única forma de difundi-las com 

rapidez e atingir aqueles que tem dificuldades em absorver explicações mais longas e 

complexas.  Principalmente na propaganda nazista, essas idéias aparecem em forma de 

slogans e palavras de ordem, frases curtas, indo profundamente ao essencial de determinada 

mensagem. É comum o uso de símbolos na arte da propaganda, no caso da propaganda 

nazista, o símbolo mais forte e mais adorado pelos alemães era o símbolo mágico da suástica, 

uma espécie de cruz em movimento, sugerindo a energia, a luz, o caminho da perfeição. Os 

símbolos podem ser classificados em três categorias: gráficos, sonoros e plásticos. Gráficos 

são os símbolos constituídos por letras, traços ou pequenas imagens (muito usado na 

propaganda nazista e motivo de análise mais aprofundado por nosso grupo), símbolos 

sonoros, com ou sem musica, são expressões, denominações, pequenas frases, gritos, hinos, 

desse símbolo o mais popular é o “Hei Hitler”, que dominava o povo alemão. O forte do 

nazismo era sua preocupação com a estética, a exploração da simplicidade para garantir uma 

memorização efetiva por parte dos seus seguidores.  
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05 – Propaganda tipo Hitlerista 

 

 É enorme a contribuição de Hitler e Goebbels à propaganda moderna. 

Logicamente, eles não criaram a propaganda moderna, mas a transformaram. Hoje em dia, o 

mundo todo sabe perfeitamente a que ponto chegaram os resultados dessa mecânica 

gigantesca. O grande número de técnicas e processos introduzidos pelo Nazismo em matéria 

de propaganda, todavia, são explorados até hoje, fora do clima de ódio e delírio em que 

desabrocharam e não há nada que possa impedir o uso dessas técnicas e mecanismos pela 

atual propaganda, seja comercial ou política.  

 

 Várias foram às mudanças ocorridas na propaganda hitlerista durante a 

segunda guerra, desde a conquista do espaço vital até a defesa do povo, passando pela Nova 

Europa e pela salva-guardas dos valores cristãos. Desde a era do Nazismo, a propaganda não 

está mais vinculada a uma progressão tática, converte-se ela mesma em tática, converte-se em 

uma espécie de arte particular, com leis próprias, tão utilizáveis como a diplomacia e os 

exércitos. A propaganda, em virtude de sua força intrínseca, transforma-se em uma verdadeira 

artilharia psicológica, onde se emprega quanto tenha valor de choque, onde finalmente a idéia 

não conta, contato que a palavra penetre. É aí que entra a maestria da propaganda nazista, 

tomando a palavra como poder absoluto, Hitler descobriu que a massa ao aglutinar-se assumia 
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um caráter mais sentimental, mais feminino, e ao perceber esse sentimentalismo na massa, usa 

do discurso forte, palavras de ordem, esse é o modo pelo qual a propaganda nazista tem 

grande êxito junto ao povo alemão. O êxito da propaganda nazista foi explicado através da 

interpretação da teoria dos reflexos de Pavlov. 

 

 O forte da propaganda nazista era sem dúvida, sua força psicológica, a 

forma minuciosa pela qual atingia o povo ariano. O propósito imediato dessa propaganda era 

fazer com que trabalhadores ou não, aceitassem de imediato e sem questionamentos, o seu 

corpo ideológico. Os recalques sexuais e a energia psicossocial das massas eram canalizados 

para um envolvimento profundo e contagiante com as propostas do movimento, mesmo que 

indiretamente, essas propostas voltassem contra os interesses dos próprios trabalhadores.  

 

 Hitler acreditava que esse movimento nazista o tempo todo deveria estar 

preservado com a bandeira psicológica, diante da imagem de uma comunidade maior ou 

grupo nazista ativista, o militante nazista sentia-se mais seguro diante dessa imagem de 

comunidade, encorajando-o ainda mais e dando-lhe uma sensação de conforto. O uso de 

uniforme, comum entre os militantes nazistas, servia para mostrar as diferenças sociais e 

projetava a massa, uma imagem de uma comunidade coesa e solidária, esses espetáculos eram 

promovidos principalmente para mostrar as pessoas que ainda estavam de fora do movimento, 

a pertencerem também a essa comunidade maravilhosa e harmoniosa, que era a comunidade 

nazista. Dessa forma, esse movimento foi aos poucos conquistando mais adeptos e tornando-

se peça chave na estruturação da propaganda nazista.   

   

  

  



 

 

26 

 

  

 

 

 

6 – Inclusão/Exclusão Social 

 

 Muitas são as questões e reflexões que podem ser trazidas à análise do tema 

da inclusão/exclusão social, assim também como questões de acesso e exercício de direitos na 

sociedade moderna, seja essa sociedade industrializada ou agrícola. O que caracteriza a 

pobreza, o que faz dela um problema de reflexão social, que faz dela comparativo com a 

pobreza de outrora, é que permite falar em exclusão/inclusão social. Todos sabemos que, é 

dever do Estado, gerar direitos econômicos, sociais e culturais condições que permita aos 

“menos favorecidos”, o exercício ativo dos direitos civis e dos direitos políticos necessário 

para uma democracia efetiva e sincera. 

 

 Segundo Gilberto Dupas, a definição de Exclusão está intimamente ligada à 

definição de Inclusão Social, são processos sociais independentes que revelam desequilíbrios 

explícitos pela desigual distribuição de renda e oportunidades. Desta forma, para se definir 

Exclusão é necessário definir a dimensão utópica da Inclusão Social. A Inclusão remete ao 

alcance de um padrão mínimo que garantiria acesso ao universo das quatro utopias básicas; 

autonomia de renda, desenvolvimento humano, qualidade de vida e equidade. Segue abaixo 

um resumo desses itens para um entendimento mais amplo sobre o assunto. 
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 Autonomia de Renda: é compreendida com a capacidade do cidadão suprir 

suas necessidades vitais, culturais, políticas e sociais sob as condições de respeito às idéias 

individuais e coletivas, relacionado-se com o mercado não importando apenas as 

responsabilidades do indivíduo, mas também do Estado. 

 

 Qualidade de vida: envolve basicamente três questões, a democratização dos 

acessos as condições de preservação do homem, da natureza e do meio ambiente, o que 

implica numa melhor redistribuição da riqueza social e tecnológicas aos cidadãos, bem como 

a redução da degradação e precariedade ambiental. 

 

 Desenvolvimento Humano: é a possibilidade dos cidadãos desenvolverem 

seu potencial intelectual com menor grau de privação, ou seja, usufruir coletivamente do mais 

alto grau de capacidade humana. 

 

 Equidade: é a efetivação da igualdade e do acesso aos direitos da população, 

a possibilidade da manifestação das diferenças serem respeitadas sem discriminação. 

Condição que favorece o combate à subordinação e ao preconceito em relação às diferenças 

de gênero, políticas, étnicas, religiosas, culturais, de minorias, etc. (Gilberto Dupas) 

 

 O termo “exclusão social” surgiu na década de 60, mas a partir da crise dos 

anos 80 passou a ser intensamente utilizado, integrando discursos oficiais para apontar as 

novas feições da pobreza nos últimos anos. Normalmente a expressão exclusão social é 

empregada para mostrar o distanciamento de uma determinada parte da sociedade dos frutos 

da riqueza e do desenvolvimento econômico ou o processo de distanciamento do âmbito dos 

direitos, em especial dos direitos humanos. O termo exclusão social é, portanto, mais do que 
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modismo, ou simples sinônimo de algo já existente. Seu termo abrange a idéia de direitos 

perdidos, não acessíveis ou exercíveis, ao menos nos mesmos moldes e extensão de outras 

pessoas consideradas “incluídas”.  

 

 Centro das discussões acadêmicas e políticas, a desigualdade social 

converge sempre para a questão da pobreza e da desigualdade econômica, que há muito tempo 

faz parte da realidade nacional. É nestas circunstâncias que mulheres, negros, índios, velhos, 

crianças, deficientes, migrantes, compartilham em geral de desigualdades comuns à carência 

econômica e não raro à pobreza absoluta e carência absoluta como: saúde, moradia, ocupação 

social, escola, etc. 

 

 Sendo o campeão na concentração de renda nas mãos de poucos, o Brasil 

reflete socialmente essa realidade, e isso pode ser considerado um dos grandes motivos para 

essa desigualdade social, onde a inclusão social passa a ser cada dia mais, um desafio, um 

modo novo de viver.  Pobreza e privação são termos bem próximos, podemos observar de 

como a propaganda trata hoje em dia o possível cliente, cada vez mais os meios publicitários 

reflete em seus comerciais esse tema: inclusão/exclusão, leva quem tem, quem não tem, 

sonha(?).  
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7 – Relatório de Pesquisa 
 

 

7.1 – Apresentação: 

 

 Por ser um tema extremamente polêmico, a pesquisa realizada em cima desse 

assunto trouxe-nos um infinito leque de conhecimentos, mostrando a tamanha força que o 

Nazismo teve e continua tendo em todo universo da comunicação. O material da pesquisa 

referente a propaganda Nazista foi encontrado em sites relacionados ao tema e devidamente 

citados na bibliografia, já o material referente a propaganda brasileira foi encontrado em 

revistas e sites (também citados na bibliografia). A intenção da realização desse trabalho foi 

procurar entender quais mecanismos de persuasão e sedução utilizados pela propaganda 

nazista (mídia impressa) podem ser encontrados na propaganda brasileira dos tempos atuais, 

que trabalham o contexto de inclusão e exclusão no grupo social.  

 

   
7.2 - Metodologia 
 

 

Para a realização desse projeto, foram utilizadas bibliografias literárias, 

pesquisas em Internet, revistas de época e material impresso segmentado (folhetos e material 

impresso nazista), tendo a pesquisa comparativa como foco maior para a realização do 

paralelo entre essas duas correntes publicitárias, nazista e brasileira.  

As variáveis encontradas permitem uma análise contextualizada. Fazendo-se 

um estudo reforçando a idéia da propaganda nazista inserida num contexto social amplamente 
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global; onde as bases são extremamente sociológicas e imutáveis, firmadas num pensamento 

etnocêntrico e histórico. Dessa forma, as variáveis sociais, históricas, psicológicas e étnicas se 

encontram eqüitativamente paralelas à formação de um grupo coeso por ideais mutuamente 

agregados, alimentados e repartidos em prol de um ideal comum de dominação. 

 

Sendo a amostra representativa de um universo, o plano de amostragem se 

constituiu de seis materiais impressos, enfocando a publicidade da época nazista, bem como 

suas implicações sócio-culturais e seis materiais com ênfase na publicidade atual e as formas 

de ideal nazistas inseridas no processo de inclusão e exclusão. 

 

A técnica de coleta de dados foi realizada através de pesquisas específicas 

sobre o tema, coletando-se dados reais através de materiais audiovisuais, impressos e por 

meio de mídia eletrônica. Fazendo-se um balanço e uma conclusão final. Os procedimentos 

usados para tabulação de dados se constituirão de, no máximo, uma tabela comparativa e um 

gráfico para efeito de linha do tempo. O procedimento usado para análise de dados será 

realizado em profundidade e sob comparação simples entre fatos, sendo o plano de 

amostragem uma quantidade de seis peças publicitárias impressas (seis da propaganda nazista 

e seis da propaganda brasileira). 

 

7.3 – Procedimento de Campo: 

 A pesquisa foi realizada através de observação e estudos em sites, livros e 

revistas que tratassem ou enfocassem diretamente o tema. 

 

7.4 – Análise da Pesquisa: 
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 O estudo aprofundado e direcionado do tema mostra devidamente, que, por 

mais que o tempo possa ter passado na memória do povo e no calendário dos homens, a 

exclusão social continua reinando dentro do universo humano, independente da cor, sexo, 

raça, religião. Hitler em seus discursos apontava a mulher como um ser inferior, de 

pensamento “menos nobre” e ao analisar todo trabalho pronto, juntamente com as 

propagandas escolhidas, temos a plena certeza que pouca coisa mudou, pouquíssima cor foi 

inserida no arco-íris dos corações humanos, eis a arte do abandono. 

 

7.5 – Conclusão da Pesquisa:  O Paralelo Entre a Propaganda Nazista e a Propaganda   

Brasileira Nos Tempos Atuais 

 

 A propaganda brasileira dos tempos atuais é uma herança histórica dos 

acontecimentos ocorridos no próprio país e no cenário mundial, porém, o grande 

desenvolvimento da propaganda na época da segunda guerra mundial, fez tornar ainda  mais 

intensa a participação da mídia no cotidiano da população.  

 

 A profusão de imagens e conceitos da época nazista fez surgir, literalmente 

quase que todo conceito atual que existe sobre propagandas e anúncios. A propaganda nazista, 

muito cheia de sons, badulaques e muita maestria, acabaram por imprimir na propaganda 

mundial (incluindo aí a propaganda brasileira), o conceito da beleza estética e a participação 

de modelos a serem seguidos.  

 

 Isso acabou sendo, mesmo que indiretamente, uma forma de propagar a idéia 

de pureza racial, uma vez que o uso de modelos geralmente tende a obedecer a um padrão de 



 

 

32 

beleza ariano, do ser perfeito, incluso por completo no conceito de beleza inigualável, 

incomparável, completo.  

 

 Embora hoje em dia, modelos de cor não ariana serem introduzidos no 

universo da beleza, o conceito de perfeição estética ainda se mantém de forma que, mesmo 

modelos asiáticos e negros tenham de manter o padrão ariano de exportação, mudando apenas 

a cor da pele e o formato dos olhos. 

 

 Esse é apenas um ponto diante de todo esse amplificado processo, cujo 

sentido maior ainda é o de inclusão e exclusão. 

 

 A inclusão é evidente quando um grupo social sucumbe ao apelo publicitário 

e consegue transpor esse ideal para a sua vida real; dessa forma a sociedade sente-se incluída 

e apoiada em seu ponto de articulação social. 

 

 A inclusão se dá quando esse apelo não é absorvido, seja por questões 

socioeconômicas ou socioculturais, originando a sociedade marginalizada, que na realidade é 

a sociedade não européia.  Dessa forma, Hitler mesmo morto, mantém o seu ideal de 

dominação racial, mesmo que sutilmente, para que ninguém perceba e todos rompam seus 

vínculos culturais para absorver a cultura ariana enlatada e reciclada através dos tempos.  
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7.6 - Análise das Propagandas 
 

 

Propagandas Nazistas 

 
 

Peça número 1 –  Hitler baut auf (Hitler constrói) 

 

A idéia de se construir uma Alemanha forte pode ser vista nesta propaganda através da oração 

“Hitler constrói” e pelo edifício que foi “erguido”. Fazia parte das necessidades dos alemães 

voltar a morar numa nação bem estruturada, que oferecesse uma vida digna. Para o receptor 

era necessário fazer parte desta construção. Essa idéia foi bem tratada pelo partido nazista. 

 

 

Peça número 2 – Es lebe Deutschland! (Da vida à Alemanha) 
 

O foco de inclusão/exclusão pode ser interpretado na maneira de como foi produzido este 

cartaz. A celebração, o conjunto, o ritual que é apresentado de forma perfeita e harmoniosa 

fazem com que a pessoa que não está envolvida se sinta excluída. Surge então uma 

necessidade inconsciente de se estar em meio a isso. A defrontação da imagem faz com que 

essa pessoa encare como um desafio: “Você não pode fugir, tem que se unir”. O fogo, a alma, 

a essência do Führer também são transmitidos para o receptor, que o faz acreditar que esse ser 

maquiado é a solução para seu problema. 

 

 

Peça número 3 – Nationalsozialisten (Povo Nacionalista) 
 

A primeira guerra fora perdida; os alemães estavam arrasados e com moral totalmente 

debilitada. Não foram vitoriosos, foram sim perdedores. O orgulho ferido fez com que a idéia 
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de “número 1” fosse altamente cultuada. Esse revanchismo estava encarnado como um 

espírito libertador que muitos alemães carregavam consigo. Era preciso retomar o orgulho e 

crescer como nação. Para um alemão, olhar para o número um era se identificar com algo que 

estava inconscientemente presente em sua alma. 

 

Peça número 4 – Reichsparteitag des Friedens (Dia do partido rico da paz) 
 

As celebrações de datas eram armas fortes dos Nazistas. Muito se comemorava no calendário 

nazista: o aniversário do Führer, o dia dos mártires nazistas, o dia da fundação do Partido 

Nacional-Socialista, entre outros. “Qualquer ocasião podia ser utilizada como recurso de 

mobilização popular nas ruas e de envolvimento político das massas” (Lenharo) 

Quanto aos símbolos, eles trabalhavam como uma forma de reconhecimento, de criar 

identidade ao movimento e em cima de uma necessidade de o receptor estar buscando adquirir 

uma “assinatura”. “Os emblemas da águia e da cruz gamada, dispostos nas braçadeiras, nas 

bandeiras e nos estandartes, funcionavam como marcas de identificação. O símbolo da 

suástica, de conhecida ancestralidade, uma espécie de cruz em movimento, sugeria a energia, 

a luz, o caminho da perfeição, como trajetória do Sol em sua rota. Reich viu-a toda dotada de 

conteúdo afetivo, e capaz de suscitar profundas emoções” (Lenharo). Este impresso pode ser 

descrito da seguinte forma: “Faça parte da comunidade e ajude (porque você é essencial) a 

conduzir nossa Alemanha para o patamar mais alto de uma nação”. 

 

 

Peça número 5 – Arbeit und brot (Trabalho e pão) 
 

O impresso traz consigo uma promessa do partido na época: Trabalho e pão. Aqui a trabalho, 

um dos problemas da Alemanha na época, é tratado como algo essencial para a comunidade, 

que deve estar presente até nas horas de descanso. O desenho mostra uma indústria sob a luz 

de uma lua “suastizada”, dando a impressão de vigília. Com ela (suástica), as coisas 
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funcionam. À medida que o cidadão faça parte da estrutura trabalhista, logo estará fazendo 

parte dos sonhos de um povo em evidência, de uma raça próspera a despontar no cenário 

mundial, a suástica pairava sobre todos os momentos do povo alemão, mostrando que, mesmo 

diante da conquista do trabalho, Hitler estava ali, junto, acompanhando, fazendo parte da vida 

daquele povo.  

 
Peça número 6 – In den staub mit allen feiden (Fazer pó dos inimigos) 
 

A Alemanha estava com o orgulho ferido e muitos traziam consigo esse rancor. Caminhando 

para uma nação forte, o cartaz desperta o ódio dentro do receptor que o faz sentir vontade de 

lutar contra o mal existente, o mal responsável por suas frustrações. O indivíduo é visto como 

um ser capaz de ajudar a erguer a Volksgemeinschaft. Nesta arte, existem diferentes inimigos 

da Alemanha. Hitler achava essencial sintetizar os inimigos em apenas um mal para que as 

massas pudessem, assim, assimilar com mais facilidade. A única mão sobre os três corpos 

diferentes pode explicar tal análise. 

 

 

 

 

Propagandas Brasileiras: 
 

 

Peça Número 1 – Kaiser 
 

Hitler em seus discursos sempre colocou a mulher como ser inferior, um ser de pensamento 

“menos nobre”, a mulher só servia para procriar e mais nada. Essa propaganda evidencia esse 

sentimento, onde a mulher é comparada a um conteúdo que vai ser consumido por um público 

masculino, a idéia principal (pelo que podemos observar) é que, você ao consumir a cerveja, 

estará consumindo uma moça bonita, de curvas perfeitas, a propaganda inclui o cidadão no 

seu universo da fantasia e exclui a mulher na sua essência. 
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Peça Número 2 – Fiat Stilo  
 

Essa propaganda não tem meio termo, coloca o cidadão no seu devido lugar, a idéia de 

inclusão/exclusão fica clara pelo slogan utilizado: Fiat Stilo OU VOCÊ TEM OU VOCÊ 

NÃO TEM, para meio entendedor, uma frase inteira basta. 

 

 

Peça Número 3 – Sabonete Lux 

 

Essa peça publicitária é divinamente cruel, o trabalho passa a idéia que, uma mulata/negra ao 

tomar banho com seu novo produto sabonete lux, ficará uma Pérola Negra, a negra já é 

pérola negra por natureza, imaginar que um sabonete vai colocá-la nessa situação de 

STATUS/Inclusão é no mínimo muito estranho. 

 

 

Peça Número 4 – Portal UOL 
 

Essa peça, mesmo que indiretamente, lembra muito às campanhas nazistas, onde a idéia de 

primeiro lugar se evidencia, e mais, a idéia de virilidade também se mostra como parte 

fundamental para a conquista do primeiro lugar. 

 

 

Peça Número 5 – Revista Meio & Mensagem 
 

Nessa propaganda, fica a idéia que, se o Papa (um) recomenda você ler a bíblia, imagine 

vários papas recomendando você a ler uma revista, a idéia é que se conselho fosse bom não se 

daria, mas nesse caso, recomendação papal é sempre bem-vinda, ainda mais sendo no plural, 

você só não se inclui nesse universo se não quiser, será??? 
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Peça Número 6 – Shopping Iguatemi 

 

Essa peça mostra toda “arrogância” da burguesia, um animal sendo incluso onde muitos, mas 

muitos mesmo nem imaginam pisar. Nada melhor que uma propaganda dessa para evidenciar 

ainda mais o momento caótico que se apossou de uma nação.  
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8 – Conclusão 

 

 No começo, em volta da curiosidade sugerida pela grandeza e profundidade 

do tema, várias leituras e consultas foram realizadas para o encontro de um caminho sensato, 

de uma luz no fim do túnel e dos estudos, que pudesse realmente ser a luz da harmonia total, a 

luz da coerência, a luz da reflexão e entendimento pleno do assunto. 

 

 Aos poucos, tomando conhecimento da grandeza e de todo processo 

estrutural do nazismo, percebemos que o universo nazista é gigantesco e minuciosamente 

elaborado, esse estudo pôde mostrar claramente que, toda teoria, todo “achismo” que 

tínhamos em relação ao tema, a medida em que íamos se aprofundando nos estudos e nas 

pesquisas, esses “achismos” iam sendo desmistificados e isso aumentava ainda mais a 

curiosidade e o conceito sobre esse tema tão polêmico e que conseguiu conquistar mentes e 

corações de uma nação.  

 

 Ao contrário do que pensávamos e conhecíamos, a estética apresentada pelo 

partido de Hitler e sua idéia de perfeição, foi ponto chave para que pudéssemos elaborar um 

estudo mais aprofundado, sério e coerente sobre o tema.  

 

 Concluído o estudo sobre inclusão/exclusão social, veio definitivamente a 

certeza e clareza que pouca coisa mudou no cenário mundial, o termo inclusão/exclusão social 

continua presente no dia-a-dia da humanidade e dessa forma, a busca pelo corpo perfeito, pela 
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sensação de primeiro lugar, encontrados nos meios de sobrevivência da sociedade atual, nos 

remete aos tempos da cultura nazista, cultura essa que cultuava sempre a idéia da perfeição e 

de da obsessão pelo primeiro lugar.  

 Ao juntarmos todas as propagandas escolhidas, podemos conferir o poder da 

produção gráfica da época do Nazismo, o bom gosto estava sempre refletido naquela 

produção, de forma que, quem olhasse a produção publicitária facilmente entenderia a 

mensagem inserida. 

 

 Ao concluirmos esse trabalho, fica a certeza que a historia da humanidade 

teve duas etapas bem distintas: antes e depois do nazismo. A profundeza desse assunto é tão 

grande que, ao sermos abordados em posse de livros sobre esse tema, logo vêm 

questionamentos, censuras, perguntas absurdas, e o muro do preconceito e da moral continua 

firmemente erguido, e a humanidade ainda continua optando em caminhar por caminhos 

lógicos, que não fuja do seu caminho usual, que não possa ferir seu conceito, sua moral, eis a 

arte do desconhecimento. 
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            Revistas Pesquisadas 

- Revista Veja 

- Revista Exame 

- Revista Meio & Mensagem 

- Revista BRAVO! 

- Revista CARAS 
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10 - ANEXOS 
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10.1 - PROPAGANDA NAZISTA 
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Tradução do cartaz 
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Hitler Constrói 

             Escolha lista 1 

 

 

 

 

 

Tradução do cartaz 



 

 

47 

         Da vida à Alemanha 

 

 

 

 

 

Tradução do cartaz 
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Povo Nacionalista 

      Escolha lista 1 

 

 

 

Tradução do cartaz 

Dia do partido rico da paz 
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Tradução do cartaz 

Trabalho e pão através do Nacional Socialista 

Lista 1 
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Tradução do cartaz 

Fazer pó dos inimigos 

Grande Alemanha 
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10.2 - PROPAGANDA BRASILEIRA 
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“ Liberdade é uma palavra 

que o sonho humano alimenta, 

que não há  ninguém que explique 

e ninguém que não entenda”  

 (Cecília Meireles) 


