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Resumo 
 

A Propaganda Política Nazista teve grande influência sobre a sociedade durante o 

governo de Adolf Hitler. Em vista disso, o presente artigo busca identificar como os 

aspectos da Teoria Hipodérmica da Comunicação de Massa foram utilizados pela 

propaganda ideológica Nazista por meio da Semiótica da Cultura nos cartazes 

divulgados na época. Discute-se, neste trabalho, a comunicação de massa e a teoria 

hipodérmica que surgiu a partir disso e a propaganda ideológica inserida na campanha 

política Nazista. Com isso, verificou-se que apesar da Teoria Hipodérmica ser 

considerada ultrapassada, ainda perdura atualmente e que a partir da Semiótica da 

Cultura foi possível compreender a cultura e ideologia do povo da época que os levou a 

seguirem Adolf Hitler durante seu governo. 
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Introdução 

 

Com a evolução da comunicação, é possível mostrar que muitos pontos criados 

nos primórdios da civilização evoluíram. Antes, quando o homem se comunicava 

através de desenhos, e na atualidade, em que ele possui contato com conteúdos e 

informações o dia, é possível analisar que vários processos e aparatos melhoraram e 

facilitaram a vida das pessoas. 

 Com a Publicidade e Propaganda não foi diferente. Durante o período entre 

guerras, surgiram teorias comunicacionais que estudaram os comportamentos da 

população e criaram estratégias de como manter as pessoas sob o domínio de um único 

líder. 

 Com esses estudos realizados, foi possível criar a Propaganda Ideológica 

                                                           
1 Trabalho apresentado no IJ08 – Estudos Interdisciplinares da Comunicação - Vanessa Maia (UFSJ) - XVIII Jornada 

de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 7º semestre do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade do Sagrado Coração, 

Bauru – SP, e-mail: luisaferri@outlook.com.br. 
3 Orientadora do trabalho. Docente do Curso de Relações Públicas da USC – Bauru – São Paulo. Doutora em 

Ciências Sociais pela Unesp/Marília (2016), Mestre em Comunicação (2011) e graduada em Relações Públicas 

(2007) pela Unesp/Bauru, e-mail: jessicacrossi@yahoo.com.br. 
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Nazista4 que tinha como principal objetivo manter Adolf Hitler no poder através de 

diversos tipos de propagandas diferentes como as Antissemitas5, propagandas de 

tentativa da tomada do poder, propagandas eleitorais, propagandas para devoção dos 

jovens à Hitler, entre outras. 

 Com a junção das técnicas usadas na época, Hitler e o Ministro da Propaganda, 

Joseph Goebbels, conseguiram criar um projeto político fundamentado em mentiras e 

farsas através da Propaganda Ideológica Política e sobre o controle rígido da difusão 

cultural e de informações por meio dos meios de comunicação de massa utilizados na 

época para fazer com que a experiência hitlerista triunfasse. 

 Tendo isso em vista, esse trabalho6 busca identificar como os aspectos da Teoria 

Hipodérmica da Comunicação de Massa foram utilizados pela Propaganda Ideológica 

Nazista por meio da Semiótica da Cultura.  

 Para tanto, o trabalho se desenvolveu em diferentes partes.  

Na fundamentação teórica sobre o tema, foram utilizadas as pesquisas documental, que 

tem como base a análise de documentos (como jornais, revistas, vídeos, etc.), e a 

bibliográfica, que ocorre através de autores que já estudaram sobre o tema abordado. 

Para a realização da pesquisa sobre o objeto de estudo, foram utilizados a Semiótica da 

Cultura que, segundo Machado (2010, p. 161) é a “necessidade de entender a 

comunicação como sistema semiótico e a cultura como um conjunto unificado de 

sistemas, ou melhor, como um grande texto”, e pesquisa documental, como forma de 

análise sobre quais são os componentes culturais e ideológicos da época que refletem na 

propaganda política Nazista.  Na “Fundamentação teórica” também foi abordado sobre a 

comunicação massiva e a Teoria Hipodérmica, propaganda ideológica, fatores históricos 

do Nazismo e a relação entre o regime Nazista e a Propaganda Política Ideológica. A 

pesquisa de campo realizada ocorreu através da Semiótica da Cultura onde foram 

selecionados 2 cartazes, um com conteúdo antissemita e o outro voltado à Juventude 

Hitlerista e em “Considerações Finais”, são apresentados fatos sobre o tema abordado e 

os resultados obtidos pela autora do trabalho sob cartazes selecionados. 

                                                           
4 O termo “Nazista” era comumente utilizado pelos opositores do movimento Nacional Socialista, porém, como 

historicamente é o mais conhecido, utilizaremos neste trabalho o termo “Nazista” em todas as referências. 
5 “Nome das diferentes formas de preconceito que se dão quando características estereotipadas são atribuídas a um 

indivíduo ou a um grupo judeu ou de uma população de origem hebraica, descrevendo-os como ladrões, 

desonestos, aproveitadores, inerentemente corruptos ou conspiratórios”. (RODRIGUES, 2017, p.1). 
6 Este trabalho é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso da autora principal do trabalho, denominado 

Propaganda Nazista em foco: uma análise de cartazes impressos sob a perspectiva da Teoria Hipodérmica e 

Semiótica da Cultura, sob orientação da Profa. Dra. Jéssica de Cássia Rossi para obtenção do grau de bacharel em 

Publicidade e Propaganda pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru. 
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O principal resultado obtido com o artigo foi a compreensão mais abrangente da 

influência da mídia impressa e técnicas de abordagem massivas utilizadas na época por 

Hitler e Goebbels que refletem nos dias atuais. 

 

Comunicação Massiva e a Teoria Hipodérmica 

 

A comunicação humana se desenvolveu em 4 épocas diferentes:  “Era dos 

Símbolos e Sinais”, “Era da Fala”, “Era da Escrita” e a “Era da Impressão”. 

(BRAGANÇA, 2009). 

Estes fatores foram os condicionantes para o surgimento da comunicação de 

massa e a partir deste houve o surgimento das primeiras transmissões de informação 

para a sociedade. 

Inteiramente ligada aos meios de comunicação de massa, a massa se torna o 

elemento motivador da propagação das informações estabelecidas a este determinado 

público. 

O conceito de Blumer sobre as características da massa (1961 citado por 

SANT’ANNA, 1998) aborda que os membros que a compõem podem ser de qualquer 

classe social e exercer qualquer tipo de profissão. Ainda segundo o autor, ela é 

composta por desconhecidos, que não há grande possibilidade de interação e 

comunicação entre as pessoas que são membros dela e que a mesma é considerada 

desorganizada, não possuindo uma liderança para guiá-la. 

Por outro lado, Sant’Anna (1998, p.3) diz que os membros participantes são 

"átomos separados que, juntos, formam a audiência de massa". Enquanto estes 

indivíduos são componentes da massa, eles são expostos a mensagens que vão muito 

além de seu conhecimento. 

A partir desta estrutura e exposição formada, os meios de comunicação criam 

um público específico a quem dirigir a mensagem, e ao transmiti-la, não recebem 

contestação sobre o conteúdo passado, pois a massa não tem o poder de discernimento 

entre o certo e o errado, e, consequentemente, não desenvolve uma resposta aos 

estímulos que lhe são transmitidos. 

 A massa e os meios de comunicação de massa se relacionam diretamente, com a 

sociedade de massa por conta da homogeneização de comportamentos e costumes na 

sociedade. Rodrigues (2017) explica que o termo sociedade de massa pode ser 
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entendido como um tipo de organização social em que a maior parte da sociedade está 

inserida em um processo de produção, distribuição e consumo de produtos e serviços.  

 Além deste processo, há a padronização de modelos de comportamentos 

disseminados na sociedade em questões políticas e sociais por meio dos meios de 

comunicação de massa. A partir destas padronizações de comportamentos propagados 

percebe-se que há "modelo ideal" a ser seguido para os membros da sociedade. 

 O homem vem tentando criar maneiras de propagar seu conhecimento e criar 

uma cultura padronizada desde a ascensão da comunicação. Após a evolução das 

primeiras formas de comunicação, como a Era dos Símbolos e dos Sinais, da Fala e da 

Escrita, estas formas de comunicação foram se difundindo e se aprimorando, dando vida 

à imprensa. 

 Com o advento da imprensa, surgiram vários meios de comunicação, como as 

cartas, telégrafo, código morse7, rádio, telefone, televisão e internet. (MEIOS..., c2011-

2017).  

Estes meios de comunicação se subdividem em duas categorias, 

 

[...] a individual, que estão pautados na comunicação interna, interpessoal (entre 

as pessoas), por exemplo, a carta (correio), telefone, fax, [...] e a de massa, que é 

ampla e externa, que possui o intuito de comunicar um grande número de 

pessoas, como exemplos os jornais, revistas, internet, televisão, rádio. 

(MEIOS..., 2011-2017, p.1). 

 

Através dos meios de comunicação de massa, a divulgação de informações e 

cultura se tornou mais fácil de ser propagada para as pessoas, como assevera a Teoria 

Hipodérmica. 

Com o advento dos meios de comunicação de massa, teorias comunicacionais 

foram surgindo tentando entender e explicar o comportamento das pessoas para que isso 

fosse usado a favor de pessoas que possuíam o poder. 

 Para que a comunicação ideológica acontecesse naquela época, a estruturação da 

campanha Nazista teve como base a Teoria Hipodérmica, que nasceu no período entre 

guerras e com o crescimento massivo das comunicações de massa. (WOLF, 2005). 

 Criada pela Escola Norte-americana em 1930, esta teoria possuía os objetivos de 

“compreender as influências da comunicação no comportamento da população, para a 

                                                           
7 Sistema binário de representação à distância de números, letras e sinais gráficos, utilizando-se de sons curtos e 

longos, além de pontos e traços para transmitir mensagens. (CERQUEIRA, 2017, p.1). 
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partir disto ser possível pensar em estratégias para exercer influência comportamental 

sobre o povo”. (PORTO..., c2006-2017, p.1).   

 Esta teoria comunicacional foi uma das primeiras a existir, a qual se relaciona 

diretamente com a sociedade de massa. 

 Segundo Wolf (2005, p. 5),  

 
Os elementos que mais caracterizam o contexto da teoria hipodérmica são, de 

um lado, justamente a novidade do próprio fenômeno das comunicações de 

massa e, do outro, a conexão desse fenômeno com as trágicas experiências 

totalitárias desse período histórico. Contida nesses dois elementos, a teoria 

hipodérmica é uma abordagem global da mídia, indiferente à diversidade entre 

vários meios, e que responde principalmente à interrogação: qual efeito tem a 

mídia numa sociedade de massa?. 

  

 Como resumo geral, é possível entender que, segundo Schönemann (1924 citado 

por WOLF, 2005, p. 11), [...] "a teoria hipodérmica - bullet theory - sustentava, 

portanto, uma conexão direta entre a exposição às mensagens e o comportamento: se 

uma pessoa é atingida pela propaganda, pode ser controlada, manipulada, induzida a 

agir." 

 A passividade do receptor é ressaltada nesta teoria por não conseguirem reagir 

ao estímulo que lhes foi passado. É como “o disparo de uma arma de fogo ou uma 

agulha hipodérmica que perfuram a pele humana sem dificuldade”. (TEORIA..., c2012). 

 A partir desta teoria, construiu-se a propaganda política/ideológica dá época, em 

que o estímulo que era dado à massa, não se obtinha resposta, apenas a aceitação 

passiva do conteúdo transmitido a ela. 

 

Propaganda Ideológica 

 

 Servindo como “[...] modelo para a compreensão da realidade e guia orientador 

da conduta de todo o grupo e de cada indivíduo em particular”. (GARCIA, 1999, p. 27), 

a propaganda ideológica só acontece quando há a pesquisa da forma que essa ideologia 

é transmitida e como passa a ser conhecida por um grupo de pessoas específico ou até 

mesmo por uma sociedade inteira. 

  Como complementação, Garcia (1999, citado por PINHO, 1998), aponta que a 

 propaganda ideológica também é conhecida como propaganda política, pois ela é 

"utilizada não apenas para divulgar algumas ideias e princípios, mas para incutir toda 
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uma visão de mundo e sua história [...] e para impor valores e padrões de 

comportamento como os mais adequados e justos".  

 Nesta perspectiva abordada pelo autor, é mostrado que ambas as propagandas, 

tanto a política quanto a ideológica, têm o mesmo significado e objetivos. 

Este tipo de propaganda é sustentado pelos meios de comunicação, as quais são 

transmitidas tanto direta ou indiretamente no centro da sociedade e das instituições 

sociais. (GARCIA, 1999). 

 Desta maneira, a Propaganda Ideológica: 

 

[...] se espalha e impregna todas as camadas da sociedade. Na família, na escola 

ou no trabalho, em todas as partes e por todos os meios, todos passam a ser 

orientados para os mesmos fins e enquadrados dentro dos mesmos princípios. 

(GARCIA, 1999, p. 81). 

  

Este controle ideológico, quando aplicado como uma lei a ser seguida, gera uma 

sociedade conservadora, que seguem apenas o que lhe é imposto impedindo um avanço 

social e cultural. 

 A partir do princípio da propaganda ideológica, Adolf Hitler encontrou uma 

grande oportunidade de transformar tais percepções da população a seu favor para que 

então pudesse se tornar presidente da Alemanha e manter-se no poder. 

 

O protagonismo Alemão: o regime Nazista e a propaganda ideológica política 

  

Para poder compreender melhor como o Nazismo ocorreu, é necessário conhecer 

o dirigente de tal movimento e o que foi tal movimento. 

Adolf Hitler foi o líder da Alemanha Nazista de 1934 a 1945. Ele iniciou a 

Segunda Guerra Mundial e instaurou políticas Fascistas que resultaram na morte de 

milhares de pessoas". (ADOLF...,c2016). 

 Era claro à população da época o método da política de segregação e 

perseguição a etnia judaica, aos negros e homossexuais que estava sendo pregada pelo 

regime nazista da época. 

O ódio aos Judeus existia não apenas pelos nazistas quererem manter um povo 

puro e único no mundo, mas também por questões econômicas e sociais, pois eram 

vistos como “manipuladores das finanças no mundo [...] uma ameaça à “raça ariana” 

(POR QUE..., c2011). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 

7 
 

Esse repúdio aos Judeus não veio só dos alemães, mas de outras nações 

europeias, que os consideravam “um povo errante [...] sem pátria e que migravam 

constantemente, dedicando-se ao comércio por onde se instalavam [...] foram eles quem 

começaram a amparar e a criar toda a burguesia que se consolidou na Europa”. 

(informação verbal).8 

A partir disso, a eliminação dessa etnia se tornou um imperativo de Estado.  

Além do conceito Antissemita trazido na época, a propaganda hitlerista também 

abordava diversos temas, como propagandas de tentativa de tomada do poder, 

propagandas eleitorais, propagandas feitas após a tomada do poder, de produtos, de 

alistamento, entre outras. A que é abordada juntamente com a de abominação aos 

Judeus neste trabalho, são as de alistamento e devoção, direcionada a Juventude 

Hitlerista. 

 Esta foi uma instituição alemã obrigatória para jovens. Lá, eles aprendiam 

diversas atividades, todas focadas na devoção à doutrina de Adolf Hitler.   

Ela era estruturada em duas categorias, a primeira era para crianças de ambos os sexos, 

com a faixa etária entre 10 a 14 anos, chamadas de “Jungvolk” – (“O povo 

jovem/Crianças do povo”) e eram “treinados para atividades extracurriculares, que 

incluíam a prática de esportes e acampamentos, além de uma doutrinação ao Nazismo”. 

(COSTA, 2013, p. 20). 

Já o grupo entre 14 aos 18 anos participava do núcleo da “Juventude Hitlerista”, 

e eram “sujeitos a uma disciplina semimilitar, bem como a atividades externas”, 

continua Costa (2013, p. 20). 

Dentro da Juventude Hitlerista, haviam duas outras divisões, em que as meninas 

participavam da “BdM” (Bund Deutscher Mädel) – que significa “Liga das Meninas 

Alemãs”, em que aprendiam exercícios físicos, como ser uma verdadeira mãe Alemã e 

como servir ao Führer9, e, do outro lado, ficava o grupo dos meninos, que levava o 

mesmo nome, Juventude Hitlerista, e lá aprendiam a como se tornar um militar Nazista.  

(informação verbal).10 

                                                           
8 Aula proferida por Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior sobre propaganda política Nazista, em Bauru, em 

Maio de 2017. 
9 Significa “Guia” em Alemão. Líder supremo da Alemanha. Informação verbal dada em aula proferida por Dr. 

Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior sobre propaganda política Nazista, em Bauru, em Maio de 2017. 
10 Aula proferida por Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior sobre propaganda política Nazista, em Bauru, em 

Maio de 2017. 
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Logo que tomou posse do poder, Hitler viu na propaganda uma grande chance 

de instalar seu controle sobre as massas. Ela poderia trazer a persuasão através da 

alienação das massas para alcançar os objetivos de extermínio impostos por ele mesmo. 

 Usaram mentiras, controle social através das mídias e um conteúdo 

extremamente agressivo para conquistar e convencer a população de que os Judeus eram 

pessoas ruins e que se as pessoas apoiassem Hitler, ele poderia salvar a Alemanha do 

caos em que a mesma se encontrava.    

 Com o objetivo de reformular a propaganda política Nazista, foi criado por 

Hitler, o "Ministério da Propaganda" (ou "Ministério do Reich"), que tinha como 

diretor, Joseph Goebbels. O intuito desta nova reestruturação foi o de disseminar a 

mensagem Nazista e manter o controle de todos os meios de comunicação existentes na 

época (rádio, jornais, cartazes, e até mesmo os itens de cultura, como o cinema, o teatro, 

a arte, etc) (NOGUEIRA, 2016), sendo sempre voltada ao popular, desenvolvida de 

maneira simples, com um nível de compreensão extremamente baixo, pois a massa não 

possuía uma capacidade de recepção boa e também possuíam uma memória fraca. 

(LENHARO, 1990). 

 Através destes estudos levantados, foi construída a propaganda 

política/ideológica durante o governo de Hitler. 

 

Semiótica da Cultura 

  

Para se entender o que é a Semiótica da Cultura, é necessário compreender o que 

é Semiótica e qual é a sua função na comunicação e compreensão dos signos. Derivada 

da etimologia de raiz grega, a palavra Semiótica vem de semeion, que significa signo e é 

vista como a Ciência Geral de todas as linguagens. (SANTAELLA, 1990).  

É dela que se origina os processos significativos das coisas e das culturas, sendo 

a mesma que investiga profundamente todos os signos, suas relações e operações. 

 Santaella (1990) comenta que é a ciência que tem por investigação todas as 

linguagens e processos comunicativos possíveis. Ela se dá pelo estudo contínuo 

mediado pelos signos que nos rodeiam. Compreendendo assim sua função no mundo, é 

possível entender o papel e importância da Semiótica da Cultura para a cultura dos 

povos. 
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A cultura, segundo Guinsburg (p.31, 1979), seria “o conjunto de informações 

não hereditárias, que as diversas coletividades da sociedade humana acumulam, 

conservam e transmitem”. É ela quem mostra uma estrutura de conhecimento adquirida 

por meios sociais como a família e demais grupos através da religião, da arte, leis e 

direitos formando um tecido de significados. 

Também conhecida como Semiótica Russa, a Semiótica da Cultura pode ser 

examinada sob:  

[...] o ponto de vista de uma determinada informação de conteúdo sob o ponto 

de vista do sistema de códigos sociais, os quais permitem expressar esta 

informação por meio de determinados signos e torná-la patrimônio destas ou 

aquelas coletividades humanas. (GUINSBURG, 1979, p. 32). 

 

As formas de comunicação e representação do mundo estão sempre 

acompanhando a evolução do homem pela história.  

Sendo assim, a contribuição da Semiótica da Cultura nesse aspecto é 

 
[...] abranger um legado enorme de discussões que se dobra sobre aspectos 

sociais, filosóficos, tecnológicos que, de alguma forma, têm influência sobre a 

produção sígnica de determinada cultura e dão conta dos processos de 

significação e de comunicação de um grupo social; isto é, tenta entender como 

são os registros, as representações da cultura nos diferentes suportes que ela 

dispõe e em diferentes momentos histórico-sociais. (VELHO, 2009, p. 250). 

 

Resumidamente, seria a exposição das diversas noções da cultura, em que o 

sentido depende do contexto social e histórico que está inserida como um conjunto de 

crenças e costumes que uma sociedade segue. 

Desta maneira, Hitler precisava entender a cultura/crenças de um povo para 

poder usar os signos e a linguagem correta como forma de persuasão em sua 

propaganda política.  

 

Análise semiótica de cartazes da propaganda nazista sob a perspectiva da teoria 

hipodérmica 

 

O corpus das análises em questão foi constituído através da fundamentação 

teórica abordada anteriormente sobre a Teoria Hipodérmica, onde mostra a passividade 

do receptor diante das mensagens transmitidas sem responder aos estímulos que lhes 

são passados e diante da Semiótica da Cultura, que visou entender o contexto cultural 

exibido durante o governo de Hitler e sua propaganda. 
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Diante desses pontos, foram analisados nos cartazes a seguir, questões estéticas, 

a passividade do receptor da mensagem, a imposição da mensagem, a colocação dos 

objetos diante e a favor do contexto cultural vivido pelo povo (ou seja, os receptores da 

mensagem), as cores, os símbolos e o conteúdo geral em si. 

 

Análise 1 – cartaz Antissemita - “Der Giftpilz” 

 

A Figura 1 mostrada abaixo traz um cartaz de divulgação que também é capa do 

conto “Der Giftpilz: Erzählungen von Ernst Hiemer Bilder von Finz”, publicado em 

1938 por Julius Streicher, escrito por Ernst Hiemer e ilustrado por Fips.11 

A obra criada traz a propaganda antissemita como protagonista e é dirigida ao 

público infantil, distribuída e abordada diretamente nas escolas.12 

Essa imagem negativa dos judeus foi criada antes da guerra, justamente para 

instigar a população e conduzi-la a ver que eles eram o inimigo e os causadores da atual 

situação devastadora da Alemanha desde sempre. 

Na imagem analisada, é possível identificar uma plantação de cogumelos e um 

deles, o que se encontra no meio com uma estrela (comumente conhecida como Estrela 

de Davi13), seria o judeu, se camuflando em meio aos outros cogumelos como se fosse 

uma pessoa comum. 

As características Maniqueístas14 entre o feio, que seria o povo judeu, com 

traços e expressão carregada, e os cogumelos atrás, que seriam os alemães, sofrendo por 

estarem perto do judeu são facilmente reconhecidas. 

Esse cartaz ao mesmo tempo que explana o perigo que o Judeu representa em 

meio a plantação de cogumelos bons infectando-os, mostra que ele deixa aquele terreno 

                                                           
11 Informação concedida em aula, proferida pelo Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior sobre Propaganda 

Política Nazista, em Bauru, em Maio de 2017. 
12 Informação concedida em aula, proferida pelo Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior sobre Propaganda 

Política Nazista, em Bauru, em Maio de 2017. 
13 De acordo com Meneghetti (2017, p.1) a Estrela de Davi é também conhecida como “hexagrama, sendo um 

desenho simples de dois triângulos equiláteros que formam uma estrela de seis pontas [...] No judaísmo, a Estrela 

de Davi tornou-se mais popular a partir de 1897. Na cor amarela, ela foi usada para identificar os prisioneiros dos 

campos de concentração durante o nazismo. Mesmo tendo sido um símbolo da perseguição aos judeus, no pós-

guerra converteu-se em sinal de honra e orgulho”. 
14 Conforme Correia (2017) o Maniqueísmo é considerado uma filosofia religiosa que tem como sua base a ideia de 

uma doutrina religiosa que afirma existir o dualismo entre dois princípios opostos, normalmente o bem e o mal. 

Bastante disseminada por todo o Império Romano, o maniqueísmo enxerga o mundo dividido entre o bem, 

representado pelo “Reino da Luz”, e o mal, simbolizado pelo “Reino das Sombras”, ou seja, um eterno combate 

entre Deus e Diabo. Para os maniqueístas, toda a natureza material é essencialmente perversa e má, enquanto que a 

bondade se encontra intrinsecamente presente no espírito e no mundo espiritual. 
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“infértil”, é visto como uma praga, uma peste e também chama as crianças para 

participarem e serem devotos ao partido de uma maneira simplista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: The Holocaust Historiography Project (2017). 

 

Na perspectiva da Semiótica da Cultura, verifica-se a relação do texto que 

aparece no cartaz, que, traduzido para o português, significa “O cogumelo venenoso: 

um conto de Ernst Hiemer e ilustração de Finz”, à cultura da época e a Hitler ao cenário 

da época, onde era muito comum o consumo de cogumelos colhidos diretamente do 

bosque. Todas as famílias sabiam distinguir os cogumelos bons e comestíveis dos 

cogumelos considerados venenosos e ruins. Desta forma, o judeu é caracterizado como 

"um cogumelo venenoso", ou seja, estaria escondido no meio da população como um 

cidadão normal.15 

Além do contexto cultural, Hitler e sua equipe queriam implantar sentimentos 

nacionalistas em toda a população desde pequenos, e por isso criou mídias e uma 

linguagem específica em cima de sua propaganda para ensinar as crianças que os judeus 

eram os culpados por tudo. 

Na construção desses materiais, eram usadas cores vibrantes, desenhos e frases 

simples, tudo para facilitar a compreensão dos pequenos estudantes.16 

                                                           
15 Informações concedidas pelo Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior sobre Propaganda Política Nazista, em 

Bauru, em Maio de 2017. 
16 Aula proferida por Dr. Antonio Walter Ribeiro de Barros Junior sobre Propaganda Política Nazista, em Bauru, em 

Maio de 2017. 
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Já na visão da Teoria Hipodérmica, percebem-se características dessa forma de 

comunicação no cartaz comentado por conta da mensagem direcionada à massa, que 

não obterá uma resposta a aquele estimulo passado. 

Por se tratar de crianças e de seus conceitos estarem sendo criados nessa época, 

seria ainda mais fácil para Hitler persuadi-los desde pequenos, ensinando que isso era o 

correto a se fazer, assim, quando se tornassem mais velhos, já teriam em mente que os 

judeus seriam a escória da sociedade. 

 

Análise 2 – cartaz Juventude Hitlerista – “Jugend dient dem Führer – Alle 

Zehnjährigen in die HJ” 

 

 A Figura 2 está diretamente interligada a Juventude Hitlerista, pois faz apelo a 

esse público para se sentirem inseridos ao contexto de devoção à Hitler e seu governo. 

Não é possível saber em que data específica foi criado, mas acredita-se que foi 

elaborado antes da guerra, na década de 30, e veiculado entre 1933 a 1939. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Juventude Hitlerista - A História dos Meninos e Meninas Nazistas e a dos que 

Resistiram (BERTOLETTI, 2006, p. 101). 

 

O cartaz selecionado traz uma jovem menina (que segue o padrão de beleza 

ariano, tendo olhos claros, pele branca e cabelos loiros, que representa o bem, o bom, o 

ideal sob a visão do Maniqueísmo) participante da Juventude Hitlerista, feliz, com um 

sorriso e expressão de tranquilidade e admiração. Em seguida, são mostrados os slogans 
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“Jugend dient dem Führer – Alle Zehnjährigen in die HJ”, que significam “A 

juventude serve ao Führer – Todas as crianças de 10 anos na Juventude Hitlerista”. 

Conforma já dito no tópico “Protagonismo Alemão: o regime Nazista e a 

propaganda ideológica política”, paralelamente à Juventude Hitlerista, havia a “Liga das 

Meninas Alemãs”, subdivisão em que as meninas aprendiam os deveres de casa, 

maternidade e a doutrina do Nazismo. 

Por se tratar de um tipo de comunicação voltado ao público infantil, os termos 

utilizados são mais simples e de fácil compreensão, para que atinja os jovens 

diretamente. Pela Semiótica da Cultura, podemos unir o texto à imagem e ao contexto 

cultural que estão inseridos, que no caso mostra que se você, criança daquela época, 

estivesse fazendo parte da Juventude, estaria ajudando o seu país e a todos. 

 A Teoria Hipodérmica se entrelaça nesse contexto, como citado anteriormente, 

por não visar a resposta de quem recebe o estímulo, enxergando o receptor como 

passivo. Desta forma, por se tratar de crianças, que são seres indefesos e que estão em 

fase de construção de seus princípios e crenças, ela “ataca” diretamente esse público 

sem que haja uma resistência sobre o conteúdo abordado, apenas a aceitação do mesmo. 

 

Considerações finais 

 

Após abordar-se temas como o antissemitismo e a Juventude Hitlerista e das 

análises realizadas sobre cartazes impressos, seu conteúdo ideológico e o contexto em 

que foram desenvolvidos a partir da perspectiva da Semiótica da Cultura e Teoria 

Hipodérmica, pode-se afirmar que a pesquisa atingiu seu objetivo de analisar como os 

aspectos da Teoria Hipodérmica da comunicação de massa foram utilizados pela 

propaganda ideológica Nazista por meio da Semiótica da Cultura nos cartazes 

divulgados na época. 

 Através da pesquisa realizada, é possível perceber que mesmo a Teoria 

Hipodérmica sendo considerada ultrapassada, ainda possui relances atualmente, pois 

mesmo que as pessoas não pensem igual e não sejam levadas a fazer as mesmas coisas 

só porque um líder mandou, muitos de nós não somos instruídos a pensar por nós 

mesmos, o que resulta na busca de seguir um ideal que já esteja pronto, como no caso 

das pessoas que continuam sendo manipuladas pela mídia atualmente. 
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 Situações extremistas como essa tratada neste trabalho, continuam a ocorrer 

atualmente, como por exemplo no Estado Islâmico, desde pequenas as crianças são 

ensinadas a serem devotas ao governo, participando de programas parecidos com os da 

Juventude Hitlerista, onde aprendem que são a salvação de seu povo, o mesmo que 

ocorri naquela época. As pessoas precisam acreditar em algo e foi o que ocorreu 

naquele momento. O povo alemão se encontrava muito fragilizado e sem identidade, e 

assim que Hitler apareceu com a “solução”, sendo uma figura carismática, que auxiliava 

aqueles que o seguiam, confiaram cegamente nas escolhas dele e se deixaram levar pelo 

movimento. 

 Quanto à Semiótica da Cultura, foi possível por meio dela entender que a cultura 

inserida em uma determinada época e local, tem muita influência sobre os indivíduos e 

que através dela pode-se unir elementos contra e a favor para se realizar uma campanha 

ou qualquer atividade que incrimine ou liberte algo ou alguém. 

Além dos pontos destacados, essa pesquisa também possibilitou trazer a 

indagação a importância e cuidados que os profissionais da área de comunicação devem 

ter ao propagarem uma ideia/conceito, podendo influenciar positiva ou negativamente 

quem está recebendo determinado conteúdo e conduzi-los a pensamentos totalitaristas. 

 É importante que os publicitários carreguem consigo mesmo zelo, respeito e 

ética acima de tudo, para que situações como estas, extremistas, não se repitam. 
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