
Diários do líder nazista Joseph Goebbels mostram ligação entre política e entretenimento.

Idéias formaram a base do marketing eleitoral moderno
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o sótão frio e escuro de uma livraria

especializada em livros usados, no

centro de São Paulo, havia um vo-

lume encadernado em verde desbotado.

As páginas, amareladas pelo tempo, pa-

reciam frágeis a ponto de se desfazerem

ao menor toque. Na capa nenhuma ins-

crição. No dorso, em letras douradas tor-

nadas pálidas pelo tempo, duas palavras

e oito algarismos: "Goebbels - Diários

— 1942/1943". Eram uma compilação dos

diários do Ministro da Propaganda do III

Reich, Paul Joseph Goebbels.

De toda a escória dirigente nazista,

Goebbels é, de longe, a figura mais

complexa. Doutor em filosofia pela Uni-

versidade de Heidelberg, criador da

propaganda política moderna - todas

as pessoas ligadas ao marketing político

lhe devem alguma coisa — e entusiasta do

cinema, Goebbels usou seu talento para

consolidar o regime brutal do qual se

orgulhava de fazer parte. Ficou com seu

líder até o final da II Guerra.

Em tempos de mistura do entreteni-

mento com a política, é conveniente

lembrar o quanto essa combinação pode

ser perigosa. E os Diários de Goebbels

mostram a medida exata desse risco.

Suas técnicas de propaganda são o mo-

delo direto ou indireto do marketing polí-

tico moderno. Muito embora não tenha

escrito nenhum tratado teórico sobre o

assunto, dedicou alguns artigos de jornal e

trechos de seus diários a divagações sobre

propaganda. As passagens sobre propa-

ganda em seus diários não são muitas, mas

dizem o suficiente para se compreender o

que estava por trás da máquina publicitá-

ria criada na Alemanha.

A história dos diários de Goebbels é

fascinante, digna de um romance policial.

O jovem doutor em filosofia, alçado

rapidamente a uma das posições mais

prestigiosas do III Reich, Ministro da Pro-

paganda. Suicidou-se em Berlim, em 1945,

não sem antes matar os próprios filhos.

Depois de sua morte, seus diários quase

se perderam várias vezes. Confiscados

pelos russos, perdidos, encontrados por



acaso por um funcionário, desaparecidos

outra vez, estavam a ponto de serem

transformados em papel picado quando

um antigo auxiliar encontrou as milhares

de páginas datilografadas em uma carroça,

a caminho da destruição. Foram recolhidos

aos arquivos do exército norte-americano

e depois de inúmeros testes tiveram sua

autenticidade comprovada. Há frases atri-

buídas a ele, como "Uma mentira repetida

cem vezes torna-se uma verdade", que não

foi possível localizar no original.

Ainda assim, houve certo receio em pu-

blicá-los. Anos antes, uma editora inglesajá

havia caído no conto do vigário publicando

''Diários de Hitler" completamente falsos.

A política noticiosa

é uma arma de guerra.

O objetivo é sustentar

a guerra e não fornecer

informações

(Goebbels - Diários -10/5/42)

Editoras americanas tinham reservas em

investir no projeto, mesmo sabendo da

curiosidade de pesquisadores e leigos sobre

o assunto.

O exemplar em questão foi publicado

pela editora A Noite do Rio de Janeiro,

acompanhado de um prefácio do com-

pilador, Louis Lochner. Tanto Lochner

quanto seu trabalho com os "Diários"

são citados na vasta bibliografia corrente

sobre Goebbels.

Goebbels anotava meticulosamente

seus trabalhos no diário. Foram centenas

de páginas mostrando o funcionamento

da máquina de destruição alemã, mos-

trando uma frieza e um cálculo espantoso

quando se tem em mente a finalidade de

tamanha organização. Há relatos sobre

a situação política, sobre reuniões com

o füeher e sobre suas tarefas cotidianas

na condução da capital e dos meios de

comunicação da Alemanha.



A herança cultural que

recebemos do passado

só pode se tornar útil ao

presente, bastante útil,

se a apresentarmos com

meios modernos

(Goebbels - Diários - 3/5/42).

Entretenimento como
propaganda ideológica
A teoria da propaganda de Goebbek, em

linhas gerais, pode ser resumida em um

princípio: as massas são ignorantes, portanto

a mensagem deve ser direta, a propaganda

deve agradar; para tanto, seu modelo não

é a política, mas o entretenimento. Seus

principais pressupostos sobre propaganda

não são complexos, tampouco primam

pelo rebuscamento estilístico. Ao contrário,

ele fez questão de manter a propaganda

simples e fácil de ser assimilada por qual-

quer espécie de público.

O que Goebbels pensava das massas

é descrito em seu diário a partir de uma

situação familiar: "A noite tive uma longa

conversa com minha mãe, que, para mim,

representa sempre a voz do povo. Ela

conhece o sentimento do povo melhor

do que a maioria dos técnicos que julgam

esse sentimento instalado na torre de

marfim da indagação científica, porque,

no caso dela, é a própria voz do povo que

eu ouço. Gomo sempre, fiquei sabendo

de muita coisa; especialmente que a

massa é em geral muito mais primitiva

do que imaginamos" (29/1/42).

Assim como o entretenimento e a

propaganda política nazista estavam in-

timamente misturados nas atividades de

Goebbels, atualmente o aspecto lúdico

da propaganda política moderna não

é desprezado pelos especialistas em

marketing político. O showmício, no qual

políticos e números musicais se alternam

diante do público, bem como a utilização

de astros de telenovela como cabos

eleitorais, mostram o quanto Goebbels

estava certo ao dar uma forma de en-

tretenimento ao cotidiano político. "A

propaganda deve, portanto, ser sempre

essencialmente simples e repetida. Afi-

nal de contas, obterá resultados prá-

ticos, no sentido de influenciar a opinião

pública, aquele que puder reduzir os

problemas à sua expressão mais simples,

e que tenha coragem de persistir em

apresentá-las sempre na sua forma

simplificada, apesar das objeções dos

intelectuais" (29/1/42).

O desenvolvimento da propaganda

moderna está associado, de várias for-

mas, aos conflitos armados do século

XX. As técnicas modernas de persua-

são e convencimento das massas tive-

ram sua origem em parte creditadas

às necessidades bélicas no decorrer das

inúmeras guerras do século, mas sobre-

tudo, aos dois conflitos mundiais.

"Não há processo teórico capaz de

determinar que espécie de propaganda é

mais ou menos eficaz. A propaganda que

produz os resultados desejados é boa, e toda

a outra é má. Não se pode pôr a questão de

distrair, porque a função da propaganda não

é divertir, mas produzir resultados palpáveis.

(...) A Propaganda é sempre um meio em

ordem a um fim. A propaganda é uma arte

que se pode ensinar ao comum das pessoas,

como tocar violino. Mas, depois, chega-se

a um ponto em que se diz: 'Aqui tem de

se parar. O que falta ensinar só pode ser

conseguido por um gênio"

O gênio da propaganda, nesta frase de

Goebbels, é ele mesmo. Sua concepção

pragmática fica patente. Não há método

determinado: a eficácia é ao mesmo tem-

po fim e método possível.

Goebbels percebeu rapidamente que era

preciso colocar a mídia sob seu controle se

pretendia estender o domínio político do

Partido na era moderna. Os novos meios

eram a estrutura central do novo momento:

"A herança cultural que recebemos do

passado só pode se tornar útil ao presente,

bastante útil, se a apresentarmos com

meios modernos" (3/5/42).



No entanto, poucas pessoas, mesmo
vinculadas ao campo da comunicação,
tiveram uma idéia exata do alcance
dos novos meios. A nova tecnologia,
sobretudo após a consolidação do
cinema e do rádio, demandava uma
nova linguagem. Goebbels aponta isso
em uma conversa com um assessor: "A
eficácia da Rádio como instrumento
de propaganda em larga escala ainda
não foi suficientemente apreciada.
Os nossos adversários ainda não lhe
descobriram a importância. Tanto
melhor. Temos de explorar nós as suas
possibilidades".

Assim, quando se fala em propaganda
ideológica, pensa-se acertadamente no
convencimento de uma massa em rela-
ção a esta ou aquela questão política. "A
política noticiosa é uma arma de guerra.
O objetivo é sustentar a guerra e não
fornecer informações" (10/5/42).

A política a partir do entretenimento
Um de seus princípios básicos é a
idéia segundo a qual não se cria pre-
conceitos, mas reforça-se os conceitos
e estereótipos já existentes. Para que
todos os alemães tivessem contato com
as idéias nazistas, Goebbels criou, tão
logo chegou ao poder, os "Rádios do
povo — Volksempfangánger". Tratava-
se de aparelhos de rádio vendidos a
preços irrisórios. Obviamente esses
rádios só sintonizavam as emissoras
germânicas, mas era este mesmo o
objetivo de Goebbels. Em 1933, cerca
de l milhão de famílias já haviam se
beneficiado do programa para a compra
dos rádios populares. E não deixa de
ser emblemática uma recomendação
anotada em seu diário que parece, in-
tuitivamente, fazer parte do breviário
do arsenal representativo moderno:

A noite tive uma longa

conversa com minha mãe,

que, para mim, representa

sempre a voz do povo.

Ela conhece o sentimento

do povo melhor do que a

maioria dos técnicos que

julgam esse sentimento

instalados na torre de

marfim da indagação

científica, porque, no caso

dela, é a própria voz do

povo que eu ouço

(Goebbels - Diários - 29/1/42).

"Quando precisa, o Diabo passa por
anjo" (20/2/42).

Sua outra frente de atuação foi o
cinema. Goebbels era apaixonado pelo
cinema: "A produção cinematográfica
prospera quase inacreditavelmente, sem
embargo de guerra. Que boa idéia a
minha, de lançar mão de filmes em be-
neficio do Reich, há anos! Seria terrível
se os grandes lucros que a indústria cine-
matográfica está tendo fossem parar em
mãos particulares" (22/1/42).

O cotidiano é a tela da nova pro-
paganda. Nada existe que não seja eivado
de ideologia e a vida normal é toda
carregada de símbolos, rituais, práticas e
valores ideológicos. O que não é proibido
é obrigatório - a lógica da "instituição
total", apontada por Goffman (1993), é
a nota dominante no Estado autoritário,
legitimado pela prática e pela eficiente
propaganda.

Goebbels praticamente transformou a
propaganda em uma moderna máquina
de desejo. As aspirações do público eram
transformadas em necessidades pelo
Ministério da Propaganda e colocadas
de volta em circulação em um mercado
estatal de bens simbólicos.

Os princípios da propaganda de
Goebbels se destacam por sua simpli-
cidade e eficiência. Ao estabelecer o
fim das fronteiras entre política, mídia
e entretenimento, o Ministro da Pro-
paganda lançou as bases do marketing
político moderno. O sentido a longo
termo da ação política passa a obedecer
às regras do entretenimento espetacular,
adaptando o conteúdo às exigências dos
meios de comunicação. Goebbels mostra
que o entretenimento e a política estão
mais próximos do que se imagina. O
mal pode ser sedutor — e por isso, mais
perigoso. ;
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