
As estratégias de manipulação e controle
das mídias na campanha anti-semita do

Terceiro Reich

RESUMO
Através da compreensão histórica do Regime Nazista, este artigo bus-

ca retratar a maquinaria de propaganda e o controle "policialesco" sobre os
meios de comunicação e informação durante o Terceiro Reich, destacando
a forte censura e manipulação sobre os veículos da época. Esse aparato,
que visava ao controle da sociedade e a afirmação da ideologia nacional-
socialista, seria convocado para apoiar o anti-semitismo nazista e todos os
eventos que culminariam com a "solução para o problema judeu", ou seja,
o Holocausto. Embora reconhecendo a força da utilização da propaganda
e dos meios (principalmente do cinema e do jornal) como técnica de gestão
das massas, a pesquisa detecta sucessos e fracassos na estratégia da
propaganda nazista frente à população alemã e, sobretudo, em relação
aos judeus alemães durante o período de dominação.

PALAVRAS-CHAVE: controle dos meios de comunicação, propagan-
da, nazismo.

ABSTRACT
This article intends to portray, through historical understanding of

the Nazi regime, the propaganda machinery and the "police-like" control
over the means of communication and information during the Third Reich,
highlighting the severe censorship and manipulation over the media of the
time. This apparatus, whose purpose was to control society and enforce the
national socialist ideology, would be convened to support the anti-Semitism
ofthe Nazis and all the events that ended up leading to the"solution to the
Jewish problem", that is, the Holocaust. Despite acknowledging the power
of using propaganda and the media (mainly the cinema and newspapers)
as a mass management tool, this research detects successes and failures
in the strategies of Nazi propaganda in face of the German population and,
above all, in relation to German Jews during the domination period.

KEYWORDS: control of the communication ways, propaganda,
Nazism.

A propaganda a serviço da "raça
superior"

Onazismo pregava, no contexto de um Estado
forte, a superioridade da "raça ariana", liderada
por um Führer (líder) infalível, que estabeleceria

um Terceiro Reich pangermânico, destinado a durar nada
menos do que mil anos. Ficaram, dos delírios de Adolf
Hitler, cujo Reich existiu de 1933 a 1945, as terríveis
memórias da Segunda Guerra e do Holocausto. Ainda
assim, será sempre bom lembrar que esse regime sempre
se posicionou contra inúmeras minorias da época, para
além dos povos considerados "inferiores": isso abarcava
tanto os homossexuais, ciganos, católicos, deficientes
físicos e mentais quanto os poloneses, russos, eslavos,
entre outros grupos étnicos não incluídos nos ideais da
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raça pura. Porém, o ódio mais virulento e irracional
sempre permaneceria concentrado no povo judeu. Sendo
assim, todos esses grupos foram aprisionados em campos
de concentração, onde morreram, foram executados ou
submetidos a experiências médicas desumanas. Outros
milhões foram usados em trabalhos forçados.

A grande novidade trazida por este partido não está
na mobilização das massas, conquista já alcançada na
I Grande Guerra, mas na utilização das massas como
elemento decorativo e de mobilização. Até então, ne-
nhum partido havia se preocupado tanto com as grandes
multidões. Mesmo o Partido Comunista - do qual Hitler
apropriou muitos métodos e técnicas de propaganda e per-
suasão - não havia desenvolvido a tal ponto essa idéia.

Os comícios do Partido Nazista eram, mais do que
grandes eventos de massa, espetáculos a céu aberto,
ocorrendo de três a seis vezes por mês, ilustrados por
temas como a "humilhação do Pós-guerra", o anti-
semitismo e o nacionalismo. Esses eventos não raro ocor-
riam à noite, pois, de acordo com Diehl (1999), Hitler
acreditava que, à noite, a capacidade de resistência do
povo era menor. Por isso, a noite proporcionou a situação
ideal para a realização de rituais em que o partido na-
zista aproveitava para empregar em abundância o fogo,
sobretudo através de tochas (veja-se as cenas de desfiles
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noturnos no clássico de propaganda nazista "O triunfo
da Vontade", dirigido por Leni Riefenstahl), fazendo
um jogo de sombras semelhante aos rituais da Idade
Média. Hitler acompanhava pessoalmente os "eventos"
e capitalizava cada vitória num crescente processo de
fortalecimento e consolidação de sua imagem como o
Führer tão esperado.

Ocorre que um dos pontos centrais da proposta na-
zista estava na efetiva manipulação das massas, ou seja,
qualquer movimento das multidões deveria visar uni-
camente o fortalecimento do Partido e do Reich, dentro
das normas do regime totalitário, que tinha como centro
absoluto a figura de Hitler. Assim, no regime nacional-
socialista, a massa não tinha o poder de decisão, nem
aspirava a tê-lo. Desde a publicação de "Minha Luta",
Hitler expusera os objetivos e métodos a serem seguidos
pelo partido: conquistar as massas para o levante nacio-
nal. Para alcançar seus objetivos, portanto, a propaganda
do partido deveria realizar-se unicamente no sentido
de conquistar as "grandes massas". De acordo com as
idéias de Hitler, deveria apontar-se o mínimo possível
de inimigos, para que as massas não se confundissem.
Era preciso ainda criar uma "proposta de mundo" de
fácil compreensão e idéias simplistas, pois essa massa
deveria ser conquistada por seus sentimentos, e não por
sua capacidade de análise. Sabe-se que, para o Führer, as
massas - como as mulheres - ansiavam ser dominadas,
conquistadas e, no limite, violentadas.

"Educação nacional das grandes massas através de
uma elevação social", diz a obra de Hitler (apud DIELH,
p. 87), propondo também a "reincorporação do opera-
riado alemão à nação alemã". Essa formulação permite
ao partido abordar as diferenças sociais, dissolvendo a
noção de luta de classe e, ao mesmo tempo, apaziguando
a massa trabalhadora. Assim, a combinação dessas duas
idéias permite agradar aos conservadores e também aos
simpatizantes da esquerda, que passam, segundo o dis-
curso, a fazer parte de uma única nação alemã, ariana.

Fazia também parte dos objetivos de Hitler conquis-
tar simpatizantes em todos os grupos, não somente nos
ideologicamente próximos, mas junto aos indecisos e,
inclusive, entre os opositores. Todos deveriam formar
uma "massa nacional", capaz de conquistar a "alma do
povo", promovendo um "fanatismo entusiasmado" ou
até uma "onda histérica", que ele, Hitler, utilizaria como
instrumento político.

Esta é, segundo Diehl (1999), a grande força do
nacional-socialismo: a explicitação de um método para
o controle das massas, mostrando a elas a força do
movimento. Assim, não há possibilidade de discussão
democrática no interior do partido, ocorrendo apenas
a delegação de funções e deveres do chefe para seus
militares. Muito parecido com seitas religiosas fanáticas,
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no nacional-socialismo, o chefe se responsabilizava por
todos os bons e maus acontecimentos dentro do grupo,
sendo visto como dotado de um poder messiânico.

Porém, além da sedução das massas, o regime de
Hitler tinha, como estratégia de consolidação do poder,
a violência brutal aliada a um lento e opressivo cerco
contra seus opositores (no caso judeu, as leis que, de
forma constitucional, restringiam liberdades, viriam
junto com os mais toscos atos de brutalidade explícita).
O uso dessa violência contra os "inimigos" do regime
ficava a cargo principalmente da temida Gestapo (polícia
secreta do Estado).

O massacre de grande parte da população judaica da
Europa é fruto dessa estratégia perpetrada pelos nazis-
tas, sobretudo entre 1941 e 1945. Mas o regime não se
deteve "apenas" na eliminação de judeus. As ações de
extermínio foram mais amplas do que se supõe, envol-
vendo a própria população alemã - inocentes afetados
por problemas mentais, doenças incuráveis e progres-
sivas e defeitos hereditários (mesmo os soldados que
voltavam comprometidos psicologicamente da guerra
estavam sujeitos a serem "eliminados") -, os ciganos,
homossexuais "incuráveis", marginais, prisioneiros de
guerra e os povos do leste, "inferiores" por natureza.

Tratava-se, portanto, de um vastíssimo plano de eu-
genia, que englobava outros setores sociais, cujas vidas
os nazistas consideravam "indignas de serem vividas".
A política nazista de eugenia era desenvolvida em duas
"frentes". Ao mesmo tempo em que se praticava a
esterilização, a eutanásia e o genocídio, estimulava-se
a proliferação da "raça superior", concedendo-se aos
homens selecionados o direito de acasalar-se com várias
mulheres, desde que elas fossem de origem ariana.

Também essa estratégia estava clara nos discursos
de Hitler, bem como nas inflamadas declarações de
seus seguidores:

[...] Somos uma raça superior e devemos governar
com dureza mas com justiça [...] Arrancarei deste
país, entretanto, tudo o que puder. Não vim para es-
palhar bem-aventuranças [...]. (KOCH apudSHIRER,
1967, p. 201)

Dizia Erich Koch, Comissário do Reich na Ucrânia:

A população deve trabalhar sempre [...] Viemos para
criar as bases da vitória [...] Somos uma raça superior
que precisa lembrar que o mais humilde operário
alemão é, racial e biologicamente, mais valioso que
a população daqui [...] (KOCH apuei SHIRER, 1967,
p. 201).

No entanto, o mito da raça superior desabaria junto
com o regime nazista. Na tarde do dia 30 de abril de
1945, a 100 metros da chancelaria em que Adolf Hitler
se preparava para por fim a vida, a bandeira da União
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Soviética tremulava sobre as ruínas do Reich em chamas.
Do grande Reich, que, segundo a promessa feita aos 65
milhões de alemães, duraria um milênio, "só restavam
escombros e cinzas, morte e caos, humilhação e mi-
séria" (HISTÓRIA VIVA, n°. 7). Na medida em que os
campos de concentração nazista foram devassados, todo
um espetáculo de barbárie, escondido atrás das cercas
eletrificadas, veio à superfície, revelando as engrenagens
da morte que os campos ocultavam.

O controle dos meios como estratégia
de dominação

As duras normas ditadas pelo nazismo atingiam todas
as esferas, sociais e culturais. No campo da cultura e da
informação, as regras do regime eram bastante claras:
qualquer manifestação que, de alguma forma, fosse
contra o regime, era proibida. Dessa forma, a imprensa
falada e escrita e todas as formas de expressão cultural
da época ficaram sob forte censura.

O nazismo, para além de sua condição de um sistema
totalitário de forte censura, durante uma época de frus-
tração devida à crise econômica e social, pode ser visto
como um processo de transferência de poder do povo em
direção a uma figura carismática. Segundo Ferres, em sua
obra "Televisão Subliminar" (1998), produz-se, então,
um variado jogo de projeções-associações ou transfe-
rências: do povo para o líder, do partido, do estado e da
nação para o líder. Os hinos, as grandes manifestações,
as liturgias nazistas, tudo age como símbolo desses
processos de transferência.

Pensando nessa massa como foco de suas ações,
Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda e Ilustração
do Povo, exercia severo controle sobre as instituições
educacionais e sobre os meios de comunicação. Goeb-
bels tinha seu ministério organizado em cinco setores:
rádio, imprensa, cinema, teatro e orientação geral da
propaganda. Após a nomeação de Goebbels, a censura
aos meios foi retirada do Ministério do Interior, e o
controle sobre a informação com destino aos países
estrangeiros, do Ministério das Relações Exteriores. O
Ministério dos Correios perdeu o monopólio da publici-
dade turística e o Ministério da Economia deixou de fazer
a publicidade comercial. A seção artística do Ministério
da Instrução Pública ficou confinada aos monumentos,
museus, ensino da música e bibliotecas populares. A
direção da política cultural estava a cargo exclusivo do
"Superministério" da Propaganda.

Foi instituída uma Câmara de Cultura, com foco na
literatura, teatro, música, rádio, imprensa, belas-artes
e cinema. A adesão a essa Câmara era obrigatória para
todos aqueles cujas atividades estivessem relacionadas
à produção, reprodução, distribuição ou conservação de

bens culturais. Professores e profissionais de comuni-
cação somente estavam autorizados a dizer aquilo que
os nazistas queriam ouvir. Goebbels, único dirigente
do estado nazista que tinha formação universitária (era
doutor em filosofia), tinha o seguinte princípio: "uma
mentira dita cem vezes torna-se verdade".

O fanatismo da época abarcava arianos de todas
as idades. Em suas memórias, Ingmar Bergman,
cineasta sueco, reconhece não apenas o fascínio que
produziram nele esses rituais, mas também como eles
atingiram os seus objetivos: levar da sedução formal
à adesão incondicional aos conteúdos. "Eu jamais
havia visto nada parecido a essa explosão de força
incontrolável. Gritei como todos, levantei a mão como
todos, rugi como todos, amei como todos." (BERG-
MAN apud FERRES, 1998, p. 134). Na história das
comunicações sociais, talvez somente a Igreja tenha
sido capaz de lidar de maneira tão eficaz com estraté-
gias similares.

A necessidade do partido de promover muitos
eventos em diferentes lugares era parte importante da
estratégia de dominação das massas, pois até 1935 não
existiam aparelhos televisores, e somente após a segun-
da guerra é que eles vieram a ser comercializados em
grande escala. Assim, mesmo com a difusão radiofônica
dos comícios de Hitler, sua presença era fundamental
nos eventos. Já Goebbels, Ministro da Propaganda,
ironicamente, era contra a propaganda, de certa forma.
Preferia influenciar através do entretenimento. Dizia
que a grande arte reside em educar sem revelar o
propósito da educação, de modo que se cumprisse a
função educativa sem que o sujeito tivesse consciência
de que estava sendo normalizado; o que constituía,
na verdade, a finalidade real da propaganda. Segundo
Goebbels apud FERRES (1998, p. 88):

A melhor propaganda não é aquela que se revela
abertamente a si mesma, a melhor propaganda é a

, que trabalha de modo invisível, penetra a totalidade
da vida sem que o público tenha conhecimento da
iniciativa propagandística.

O Ministro dizia ainda que a propaganda precisava
ser criativa. Que o medo do povo era a característica
principal de uma concepção liberal de estado. "Re-
alizamos ativa influência sobre as massas e, a longo
prazo, como complemento, esclarecimento sistemático
do povo. Em certas épocas, os estadistas precisam ter
coragem e fazer coisas impopulares" diria um de seus
textos publicados na imprensa.

Mas as coisas impopulares precisam ser prepara-
das a tempo e reformuladas corretamente em sua
apresentação, para que os povos as entendam,
precisamos falar a língua que o povo entende, quem

Think, Porto Alegre, v. 4, n. l, p. 5-13, jan./jun. 2006



Rosângela Beatriz Arruda

quer falar ao povo, precisa olhar na boca do povo...
(GOEBBELS apud KLEMPERER, 1999, p. 91).

As diferentes concepções do Führer e seu Ministro
eventualmente entravam em choque. Em 1940, quando
Hitler quis potencializar o sentimento anti-semita do
povo alemão, entrou em conflito com seu Ministro.
Contrariando as teorias deste, Hitler ordenou a realização
de um documentário anti-semita para preparar o povo
judeu para a "solução final". O documentário - segundo
Ferres - mostrou os limites da concepção de propaganda
do Führer, horrorizando as platéias da época e entrando
para a história como uma das obras de propaganda
nazista mais terríveis e impressionantes já realizadas.
O filme "O Eterno Judeu" (DER EWIGE JUDE, 1940)
continua proibido, desde o final da guerra.

Restaria ressaltar que, na área da informação, os
nazistas usaram mecanismos brutais não apenas no
controle, mas na produção de contra-informação e de
boatos. Mais do que recorrer a editoriais ou a discursos
explícitos, recorreram a todo tipo de calúnias, além de
notícias e informações falsas. Segundo Ferres (1998),
em jornais da época, dizia-se que os judeus costumavam
moer ratos para fazer carne moída, que enganavam as
pessoas para acumular grandes fortunas e, com isso,
dominar o mundo. Também seduziam e corrompiam
as mulheres não-judias. Eram publicadas listas com a
relação dos comércios judeus para que os arianos não
fizessem compras nestes locais.

Sedução e terror: o discurso nazi
acerca dos "inimigos judeus"
e da guerra

Os historiadores sugerem que o verdadeiro enigma
do regime nazista não é a personalidade complexa e
carismática de Adolf Hitler, mas sim como e por que
a maioria da população alemã aderiu tão profunda-
mente à guerra e, sobretudo, permitiu que acontecesse
o Holocausto. Haveria uma disposição para o apoio à
proposta nazista ou o povo alemão foi dominado pela
perfeição da propaganda e do controle dos meios de
comunicação articulados pelo Estado autoritário liderado
pelo Führer?

O momento de crescimento do partido nos anos
conflituosos da República de Weimar (1919-1933) cer-
tamente favoreceu o regime. O nazismo se propagou
na Alemanha numa época em que o povo estava fragi-
lizado e ressentido, sentimentos fruto de um período de
derrota, humilhação, desemprego, inflação e recessão
econômica. Era necessário ganhar a confiança do povo
alemão, conquistar sua cooperação, para que a estratégia
de propagação do regime fosse vitoriosa. Surge, então,
Hitler como "líder". Uma figura carismática que se
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diz "nomeado por Deus" e acena com a construção de
uma Alemanha melhor, capaz de oferecer ao povo uma
condição de vida digna da "grandeza de sua raça". O
Führer encarna uma promessa de cura do trauma na-
cional, a derrota da I Guerra Mundial, fracasso, como
afirma Marrus (2003), nunca compreendido ou aceito
pelo povo alemão.

Mas para realizar tais desígnios, fazia-se necessário
"acabar com o inimigo". O povo judeu seria, então,
apontado sistematicamente como o grande responsável
pelos problemas enfrentados pelo país. A campanha
difamatória contra os judeus é violenta e se estende
de 1933 - ano da ascensão de Hitler - até o final da II
Guerra. "O inimigo quer nos aniquilar por completo,
impelido por fantasias judias alucinadas, movidas pelo
ódio. Nós, por nosso lado, nós não queremos vencer para
extinguir o povo britânico ou conquistar a América",
dizia o texto do jornal Dresdener Zeitung apud KLEM-
PERER (1999, p. 718), de 5 de setembro de 1943. E
continuava: "Queremos vencer para - como povo e como
indivíduos - continuar a viver em liberdade. Uma nação
que assumia a expressão 'antes morto do que escravo'...
tal nação nunca se tornará servil e viverá eternamente"
(DRESDENER ZEITUNG apud KLEMPERER, 1999,
p. 718). O texto do jornal de Dresden seria lido e lem-
brado pelo Professor Victor Klemperer, judeu alemão
que sobreviveu ao Holocausto e registrou, minuciosa-
mente, sua rotina sob o III Reich, nas suas memórias
escritas clandestinamente e sob risco de vida (qualquer
tipo de registro era vetado aos judeus e punido com a
morte). Klemperer, ironicamente, tinha lutado como
voluntário pela Alemanha na I Guerra e somente não foi
deportado para os campos de concentração nos primei-
ros comboios por ser veterano de guerra e casado com
uma "ariana pura". O terrível bombardeio aliado sobre
Dresden acabaria salvando sua vida. Em meio ao caos
ele escapou ao controle sobre a comunidade judaica
escondendo-se até a derrota da Alemanha.

Mas se os judeus foram as vítimas preferenciais do
nazismo, seria de espantar que tivessem feito parte das
elites econômicas que financiaram progressivamente
o partido de Adolf Hitler? Segundo os historiadores
e estudiosos não: apesar de parecer contraditório, os
capitalistas judeus não formavam uma oposição direta
ao Führer; alguns deles até o apoiaram, não acreditando
no perigo real do NSDAP. Na opinião da alta burguesia,
Hitler- como uma espécie de fantoche - seria facilmente
controlado pela classe que o favorecia. Mas essa espe-
rança, como a história mostrou, não se concretizaria.
Pois, ao contrário do que pressupunha a alta burguesia,
Hitler tornava-se mais forte a cada dia, e seu discurso
mantinha sempre o mesmo foco: colocava o judeu como
"representante do mal", capaz de semear discórdia e
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ódio entre o povo alemão, ou mesmo em qualquer outra
parte do mundo.

Como bem lembraria Marrus (2003), na ótica
paranóica dos nazistas, o fato de judeus serem, pretensa-
mente, detentores de grandes setores da mídia mundial,
fazia parte de uma estratégia de dominação do mundo.
Os alemães, por sua vez, temiam por seus privilégios,
visto que os judeus ricos já ocupariam grandes espaços
nos setores bancários que financiavam o Estado-nação,
que estava envolvido numa série de escândalos e fraudes
financeiras. Além disso, os judeus eram vistos como
"seres diferentes, exóticos", que sempre oscilavam entre
a atitude de quem pede desculpas e a afirmação súbita
e provocadora de quem se considera elite.

O clima de opinião pública diante do
"problema" judeu

A mídia foi um instrumento vital para a campanha di-
famatória que deveria incitar à violência contra os judeus
ou, ao menos, levar o povo alemão a uma indiferença
em relação ao destino do povo de Israel. Mas a mídia é
apenas uma parte de uma cuidadosa estratégia que en-
globa toda a vida política, econômica e sócio-cultural do
Reich. São as leis que abrem espaço para um progressivo
afastamento dos judeus desse Estado forte, "ariano" e
"puro". São noticiadas inúmeras providências relativas
às "garantias" ao sangue alemão e à honra alemã: cadeia
para casamentos ou relações extraconjugais entre judeus
e alemães e proibição de manter empregadas alemãs
com menos de 45 anos. Segundo Klemperer (1999), é
imposta, também, a cassação do direito de cidadania aos
judeus. As emigrações estavam proibidas.

Os funcionários públicos passam a não poder mais ter
contatos com judeus, tampouco com os assim chamados
judeus decentes e com "elementos de má fama". No
comércio, quem comprasse dos judeus estaria "estimu-
lando o boicote internacional e destruindo a economia
alemã". Os judeus passam a ser obrigados a usar uma
estrela amarela em suas roupas, indicando a condição
discriminada, bem como a usá-la para demarcar seus
consultórios, lojas e escritórios. Tais ações desemboca-
riam na tristemente famosa "Noite dos Cristais", quando,
numa orquestração de violência bárbara, as sinagogas
são incendiadas, os cemitérios judeus profanados, as
vitrines de lojas quebradas e seus apartamentos es-
vaziados. Os prejuízos têm que ser pagos pelos próprios
proprietários (as vítimas, bem entendido), que podiam
deixar o país, desde que levassem consigo apenas 5%
de seus bens.

O partido ataca igualmente o campo cultural. O
primeiro passo é o lançamento da campanha "queima
dos livros", a Bücherverbrennung. Por intermédio do

Ministério da Propaganda, a população é encorajada a
"limpar" suas bibliotecas, atirando ao fogo "exemplares
subversivos". Na lista, segundo Diehl (1999, p. 64),
figuram todos os autores marxistas, pacifistas e judeus.
O estado passa a decidir o que deve ou não ser lido. "É
preciso fazer a purificação da cultura nacional", disse
Goebbels(apud DIEHL, 1999, p. 132). Segundo narra
Klemperer, nesse período, lhe foram confiadas várias
obras de escritores judeus e sionistas, por amigos judeus
que temiam acabar nos campos de concentração (aliás,
anos mais tarde isso seria uma prática comum: judeus
que estavam na lista de deportações - e, portanto, já
sabiam seu destino final - também deixavam livros
como "lembrança").

Uma etapa igualmente considerada pelo Reich nazista
visou ao controle das crianças. O estado deveria dirigir
a educação do povo, não somente no sentido intelectual,
mas também físico. "A infância deve ser vista como a
maior propriedade da pátria", defende Hitler na obra
"Minha Luta" (apud DIEHL, 1999, p. 65). A "nação de
homens perfeitos" do nacional-socialismo deve começar
na família, ainda segundo a obra de Hitler. Nessa con-
cepção, o pai é visto como um "lutador", e a mãe, como
"companheira de luta". Esta "limitada à condição essen-
cial de reprodutora, deve ser confinada ao lar, submetida
ao homem como sua companheira fiel".

Apesar do explícito contexto anti-semita, os jogos
olímpicos de 1936 são marcados por um espetáculo
grandioso, e servem como spots propagandísticos da
Alemanha para o resto do mundo. A imagem a ser di-
vulgada é de uma Alemanha forte, mas não agressiva
ou imperialista. Para construir essa imagem, o estado
monta uma complexa rede de eventos e informações.
Ocorre uma grande exposição de arte, e 28 aparelhos
de TV são espalhados em salas populares para que se
possa assistir aos jogos. A censura é utilizada para filtrar
a informação e divulgar uma boa imagem do Reich. É o
único período em que as propagandas anti-semitas são
recolhidas da Alemanha.

Mas essa breve pausa somente iria expor a radicali-
dade do processo de perseguição. A incitação contra os
judeus é cada vez maior. Em seu discurso de 30 de janeiro
de 1939, Hitler transformou novamente todos os inimi-
gos em judeus e ameaçou com a aniquilação de todos os
judeus da Europa caso "eles" forçassem a guerra contra
a Alemanha. Pronunciou-se ainda como um "homem de
paz" e, ironicamente, nos dias seguintes, o aumento da
frota de submarinos e do contingente de aeronaves foi
anunciado (KLEMPERER, 1999, p. 269).

A Guerra só viria a radicalizar a posição do Reich
acerca dos judeus, colocando-os junto aos inimigos
do Estado. De forma inevitável, a prática de censura e
manipulação dos meios de massa da época seria radi-
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calizada em função dos interesses de uma nação, para a
qual qualquer opinião discordante era considerada como
uma agressão que visava à derrota do Reich. Assim, o
controle sobre a informação e as mídias, bem como a
propaganda ideológica, chega ao seu ápice. Nos rádios
e nos cine-jornais, o povo alemão acompanhava relatos
das batalhas de guerra, em que os soldados alemães
sempre venciam, e Hitler sempre estava a liderá-los. Os
jornais também traziam matérias elogiosas e ufanistas
sobre os efeitos econômicos e desenvolvimentistas do
Reich alemão.

Segundo o testemunho do professor Victor Klem-
perer, no início da guerra, as matérias jornalísticas ainda
mereciam credibilidade por parte do povo, mas, princi-
palmente a partir de 1943, as manchetes sensacionalistas
que mostravam insistentemente uma Alemanha vence-
dora já haviam caído na vala comum da incredulidade.
Então, o povo alemão - apesar das mentiras e omissões
constantes dos relatos oficiais - já se dava conta da
situação que o país enfrentava, dos feridos e mortos na
guerra, da fome e da escassez de recursos proveniente
de tantos anos de conflito. Os soldados que voltavam do
front oriental (da Rússia, sobretudo) em rápida licença
ou feridos narravam as verdadeiras condições do conflito
e a evidente superioridade do inimigo.

No rádio, além de música e do comunicado do
exército, nada além de incitação contra os judeus, sem-
pre reiterada. Klemperer (1999) faz referência a uma
preleção no sentido de que o assassinato é permitido
e até aconselhável, em se tratando de judeus. O "não
matarás" só se aplicaria aos judeus entre si, já que quem
deveria ter o direito de cometer esse ato eram os alemães,
a "raça superior". A única "iniciativa" que os judeus
poderiam tomar com relação às suas vidas era o suicídio,
narrado em vários casos durante a obra de Klemperer.
Sem agüentar os maus tratos provenientes do regime
nazista, os judeus se matavam, na maior parte dos casos,
envenenando-se com o remédio veronal.

O clima de medo entre a população judaica era cada
vez maior. Nesse mesmo período, surgiu a proibição
de ultrapassar o perímetro urbano da cidade. O jornal
esclarecia:

Depois que o exército conheceu no bolchevismo
a crueldade do judeu, agora é necessário impedir
qualquer disfarce aos judeus, qualquer mera pos-
sibilidade de disfarce, para poupar os cidadãos de
qualquer contato com eles.

Junto aos absurdos da campanha difamatória, mais
restrições à liberdade e a cidadania: "O ônibus não pode
mais ser utilizado, o bonde, apenas na parte dianteira do
vagão..." (KLEMPERER, 1999, p. 393-394).

A sexta-feira passou a ter um papel importante para
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essa população em franco processo discriminatório.
Na sexta-feira, à hora do almoço, os parentes levavam
roupas para os presos do regime. Enquanto as roupas
eram aceitas e trocadas por roupas sujas, o preso ainda
estava vivo. Caso as roupas fossem recusadas, a família
conhecia a sentença inevitável: então, o prisioneiro já
teria sido mandado para o Campo de Concentração.
Para reforçar o nacionalismo alemão, foram criadas
datas especiais, como o dia da "Solidariedade alemã",
quando os judeus eram proibidos de circular nas ruas do
meio-dia às oito horas da noite.

Em meio à guerra, foram distribuídos cupons, que
davam direito a cotas de alimentação. Os judeus, como
"seres inferiores", recebiam uma quantidade bastante
reduzida de cupons "cento e vinte e cinco gramas de pão,
cem gramas de carne por semana, duzentos e cinqüenta
gramas de gordura por semana", segundo narra Klem-
perer (1999, p. 438). Pode-se perceber com clareza que
o uso da mídia - sob o controle estatal - tinha uma dupla
função: a de reforçar o clima de histeria e insegurança
dos judeus e de, paradoxalmente, criar momentos de
relaxamento para a população como um todo, com uma
programação que tornasse mais fácil suportar as tensões
da guerra e da pressão que o regime exercia sobre a
sociedade como um todo.

O mais terrível desse período, lembraria Klemperer
(1999) ao longo de sua obra, foi a insegurança do povo
judeu, o medo do assassinato sorrateiro. Ninguém
ficava sabendo de nada, qualquer um corria permanen-
temente perigo de vida, a coisa mais ínfima era pretexto
para um assassinato. É nesse cenário de controle das
mídias, do Estado forte, do vigor da "política" nacional-
socialista, e da economia nacional que o nacionalismo
do povo alemão e a crença no regime cresceriam sem-
pre em proporção quase direta ao medo dos judeus.
Klemperer narra diversas situações discriminatórias
de que foi vítima, inclusive agressões causadas por
crianças alemãs. Sob interrogatórios semanais, aos
quais os judeus eram obrigados a comparecer, na sede
da Gestapo, perguntas típicas: "Vocês tem filhos?" Em
caso de resposta afirmativa: "Naturalmente sua cria
trama contra nós no exterior". Em caso de resposta
negativa: "Naturalmente, vocês, judeus porcos, abor-
tam!" (KLEMPERER, 1999, p. 481).

A propaganda anti-semita encontra
um contexto favorável

A mídia foi um canal natural para a virulenta doutri-
nação do Estado contra a "raça" judaica. Para além do
jornal anti-semita do partido, dos cartazes (onde o judeu
era representado por homens barbudos, mal vestidos e
sujos, que se caracterizavam pela mendicância e deso-
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nestidade), dos filmes cada vez menos sutis em sua
campanha discriminatória, havia ainda os intermináveis
discursos dos líderes nazistas contra o povo de Israel.
Acuada durante anos a fio, a comunidade judaica parecia
achar, de alguma forma, "normal" tamanha perseguição e
insegurança. Entre os judeus, eram comuns comentários
como "se o governo cair, vai mudar algo para nós?
Talvez as coisas se tornem um pouco menos hipócritas,
mas de resto?"

Este contexto parece sugerir que o povo, na época,
considerava somente situações de poder extremas, como
o Partido nazista (NSDAP) ou o comunismo, como se
não pudesse haver nenhuma opção política entre os dois.
A repressão, provocada pelo regime, a "manipulação
das massas" e a falta de acesso a informações exteriores
(já que todos os meios da época eram controlados pelo
partido), provocavam um clima de medo entre a popu-
lação judaica, e um clima de "nacionalismo triunfante"
entre os alemães.

Se os alemães viviam tal "nacionalismo triunfante",
dois fatores foram preponderantes: em primeiro lugar,
a influência direta da propaganda, dos discursos, dos
comícios, de toda a estratégia de manipulação proposta
pelo partido. Citado por Marrus (2003), o historiador
William Sheridan Allen concluiu que os alemães foram
levados ao anti-semitismo por terem sido atraídos pelo
nazismo, e não o contrário: Hitler criava uma "cultura
de catástrofe, onde os limites humanos deveriam ser
superados, para que se atingisse o objetivo". Esse "es-
tilo" seria exemplarmente adotado pelo Chefe da SS e
comandante dos campos de concentração e de mortes
nazistas, Heinrich Himmler, encarregado da "solução
final do problema judeu". Himmler seria uma espécie
de prova viva desta "cultura de catástrofe", a exigir a
superação de todos os limites do humano.

Como o segundo motivo para o clima de imobilismo
e temor da população em relação ao nazismo - mas, de
nenhuma forma, menos importante do que a influência
da propaganda - Allen (2003) cita o medo da Gestapo
por parte de toda a população alemã da época. O temor
de ir contra o regime e o medo da punição (não raro da
morte) era um sentimento generalizado sob o III Reich.
A Gestapo era, na verdade, uma máquina de destruição,
que tinha como foco não apenas destruir suas vítimas,
mas também incorporar um número cada vez maior
de carrascos.

Entretanto, historiadores como Allen, Marrus e
Hilberg (apud MARRUS, 2003) fazem uma ressalva.
Esse clima não significava que a opinião pública es-
tivesse uniformemente hostil aos judeus e que todos os
cidadãos do Reich partilhassem da visão nazista. Em
relatos da época, percebe-se a atitude de alguns poucos
alemães que não concordavam com a política reacionária

da qual os judeus eram vítimas. Porém, ir contra as de-
terminações de Hitler significava negar a supremacia de
sua raça, e qualquer tipo de manifestação de apoio aos
judeus (mesmo as mais simples e "humanas", como o
alcance de algum gênero alimentício para um faminto)
seria punida com a morte.

O estudo de Marrus (2003, p. 174) recupera uma
análise do mais importante historiador sobre a questão
do Holocausto judeu, Raul Hilberg, na qual o autor do
clássico "A destruição dos judeus europeus" compara
o nazismo a uma máquina, funcionando em velocidade
cada vez maior e com efeitos destrutivos cada vez mais
amplos. A eficiência era sua marca. A sintonia entre o
"padrão mecanizado" era tanta que, em determinado
momento, os "operadores" não precisavam ter um elo ou
característica especial alguma: apenas tinham o objetivo
comum de exterminar judeus.

Durante essa "cadeia de produção", composta por
milhares de militares, policiais, auxiliares locais e ad-
ministradores civis, as idéias do Fürher não somente
eram seguidas "enlouquecidamente", como o sistema era
enriquecido por idéias, como a do caminhão de gás (para
asfixiar os judeus durante um passeio), proveniente da
criação de funcionários de Berlim e que, segundo Hilberg,
não chegou sequer ao conhecimento de Hitler. O desejo
de ascensão profissional e reconhecimento por parte do
Fürher motivava os funcionários. Integrada ou sob con-
trole, a sociedade alemã não reagiu ao nazismo.

Se a população local não conseguia reagir ao regime,
as notícias para o exterior eram vetadas. As correspon-
dências da época eram violadas, e qualquer notícia
sobre os "abusos" por parte do regime eram proibidas e
seriamente punidas. Apesar disso, por volta da metade de
1942 (ano do extermínio do maior número de vítimas do
nazismo), transmissões de rádios externas traziam longos
relatos sobre o assassinato de judeus. Naquele verão,
foram publicados na imprensa suíça os pormenores do
extermínio sistemático. Eram pequenas reações agindo
como repulsa ao regime de Hitler.

E como nos lembra o autor de "A assustadora história
do Holocausto" (2003), o nazismo alemão inclusive con-
tou com a estreita colaboração da máquina burocrática
e policial estrangeira, quando foi necessário identificar,
prender e deportar judeus. Os controles dos transportes
e da guarda dos campos de concentração, segundo o au-
tor, também teriam sido confiados a colaboradores não
alemães. O autor aponta ainda a indiferença dos países
conquistados pelo exército alemão. "O percurso para
Auschwitz foi construído com ódio, mas pavimentado
com indiferença" (MARRUS, 2003, p.15).

No debate que se estende até os dias de hoje sobre o
tema, muitos historiadores dentro da própria Alemanha
vêem o nazismo como uma combinação de disposição
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para o apoio entusiástico e a obediência a um forte es-
tado autoritário, cujo povo teria dificuldade de enxergar
a verdadeira ideologia do sistema, "disfarçada" no líder
carismático, Hitler. O anti-semitismo seria produto da
propaganda nazista e da manipulação da opinião pú-
blica. A figura desprezada do judeu, segundo Hermann
Rauschning (apud MARRUS, 2003), serviria para trazer
ao povo alemão a agradável sensação de pertencer ao
grupo dos eleitos. Assim, o genocídio alemão estava
longe de ser obra de um só homem, ele era fruto da
disposição de diversificados setores da sociedade de tra-
balhar pelas metas visionárias de um líder carismático.

Alguns dados retrospectivos nos dão a dimensão de
como era ambíguo o posicionamento da sociedade ger-
mânica sob a máquina de propaganda do partido nazista.
Apesar de os alemães terem conhecimento dos campos
de extermínio, em 1942, o democrata alemão Michael
Muller-Claudius (opwdMARRUS, 2003, p. 178) realizou
uma pesquisa de opinião pública, em que constatou que
apenas 5% dos entrevistados apoiavam a totalidade da
proposta nazista. Mais de dois terços diziam-se com-
pletamente indiferentes à questão do massacre judeu.

Um outro dado constrangedor levantando pela atual
historiografia é o de que apenas uns poucos alemães se
dispunham a ajudar os judeus. Segundo a acadêmica
alemã Marliss Steinert (apud MARRUS, 2003, p. 168),
muitos ficavam confusos por causa da propaganda.
Apesar de haver boatos, relatórios e diversas indicações
dos assassinatos em massa, para a maioria das pessoas,
esta idéia era incompreensível. De fato, ninguém que-
ria acreditar - ou podia acreditar - que tal insanidade
estivesse realmente acontecendo.

O fato é que, de forma unânime, todos os analistas
concordam quanto à existência de um anti-semitismo já
generalizado em praticamente toda a Europa. As elites
(burgueses, industriais, militares) da República de Wei-
mar, afinal, chamavam o novo regime, instaurado após
a derrota da Alemanha na I guerra, de Judenrepublik
(República dos Judeus), como ressalta o historiador
gaúcho Voltaire Schilling (1988, p. 17). De acordo com
Marrus, estudos de aspectos particulares concluíram
que o sentimento anti-semita era mais fraco entre os
trabalhadores, e mais pronunciado entre pequenos
comerciantes, que se sentiam ameaçados pelas lojas de
propriedade de judeus. Apropaganda e a retórica nazista,
portanto, encontraram um solo bastante fértil para as
suas infâmias anti-semitas.

Conclusão

Em situações extremas, a eficácia do controle dos
meios de comunicação e da propaganda precisa ser visto
dentro de seu contexto histórico mais amplo. Apesar da
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discordância sobre o grau de apoio ou indiferença do
povo alemão à estratégia anti-semita proposta pelo na-
zismo, uma opinião bastante comum entre todos faz refe-
rência à antipatia dos alemães em relação aos judeus. A
hostilidade aos judeus já existia antes do regime nazista,
tendo somente aumentado com a sua implantação. Isso
explica por que, num clima de propaganda, repressão
e medo, não houve movimentos sociais de apoio aos
judeus por parte dos alemães. Sequer as vítimas tiveram
capacidade para resistir, e são raros os episódios de re-
sistência, sendo o mais conhecido o do levante do Gueto
de Varsóvia, em 1943 (como é mostrado nos recentes
filmes "O pianista", de Roman Polansky e "Insurreição",
de Jon Avnet). Porém, todos foram ineficazes, devido aos
poucos recursos e ao total isolamento do qual os judeus
eram vítimas, seja em seus respectivos países de origem,
seja quando deslocados.

Informações sobre o destino dos judeus, segundo
Marrus (2003, p. 195), já estavam disponíveis desde
a metade de 1942. Mas as pessoas podiam ignorá-las,
ou fingir ignorar. Líderes políticos e céticos podiam
desqualificar os relatórios como "propaganda contra os
alemães". A deportação dos judeus para o leste era as-
sociada, com constância, ao trabalho forçado e não ao
extermínio. A descrença sobre os assassinatos em massa,
a indiferença disseminada e a falta de vontade de romper
com os padrões estabelecidos pelo regime para ajudar
os judeus tornaram o povo alemão, em sua maioria, um
grupo estranhamente "privilegiado": nada mais do que
meros espectadores do holocausto.

Segundo Marrus (2003, p. 289), as comunidades
judaicas não se uniram - ou não puderam fazê-lo -, os
governos aliados desprezaram as sugestões de resgate, e
os acessos a Auschwitz não foram bombardeados: tudo
acabava por gerar uma audiência indiferente e insensível
à questão dos judeus. "Era como se fosse em um outro
planeta". Entretanto, o historiador ressalta que tão im-
portante quanto analisar a influência da estratégia nazista
sobre a população de espectadores, é não julgar esse
público, mas sim tentar entendê-lo. O Holocausto foi um
acontecimento histórico sem precedentes; logo, as pes-
soas que lhe assistiam não possuíam registros anteriores
que lhes capacitasse a compreendê-lo, e a reagir a ele.

As informações que chegavam através da mídia eram
deturpadas, e iam de encontro aos relatos sobre os assas-
sinatos, que pareciam absurdos. A historiadora Yehuda
Bauer (apua MARRUS, 2003, p. 294) ponderou que:

O conhecimento normalmente depende de alguns
estágios: no primeiro, a informação precisa ser dis-
seminada, depois é necessário que se acredite nela;
e, então, precisa ser estabelecida alguma ligação
entre a nova realidade e um possível rumo a seguir.
Finalmente, começa a ação, se houver ação.
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Os relatos manipulados da mídia e os horrores que
eram contados sob sussurros entre o povo deixavam muitas
lacunas, e mesmo os mais bem informados, segundo rela-
tos do Prof. Klemperer (1999), não possuíam uma noção
real da monstruosa "linha de montagem", na qual tantas
centenas de milhares encontraram a morte nos campos.

O que a história dos regimes totalitários nos ensina é
que, sob um regime de terror, os meios de comunicação
de massa ficam muitos distanciados da noção liberal de
instrumentos para a liberdade de expressão e pluralidade
de idéias e debates. Sob Hitler, os meios de comunicação
de massa foram instrumentos de terror, desinformação,
disseminação de ódio, infâmias, calúnias e mentiras

deslavadas. A censura e o controle das mídias, feitas, de
resto, com certa facilidade, colocam os veículos como um
trunfo nas mãos dos tiranos. Se a eficácia da propaganda
anti-semita durante os anos 1933-1945 pode ser relativi-
zada, é porque essa campanha encontrou uma sociedade
receptiva. Restaria lembrar que, durante todos esses anos,
não houve, por parte da sociedade germânica, nenhuma
tentativa de resistência ou oposição. Talvez resida aí o
grande mérito do uso da propaganda e do controle dos
meios pelo nazismo: o fanatismo e a devoção a um líder
tirânico, que, como mostrou recentemente o polêmico
filme "A Queda!", persistiu quase até o último homem
e a destruição completa da Alemanha.
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