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RESUMO 

 

O surgimento do nacional-socialismo alemão, como fenômeno histórico, esteve inserido no 

contexto do período entre as duas guerras mundiais (1919-1939). As privações impostas pelo 

Tratado de Versalhes (1919), posteriormente amplificadas pela crise econômica de 1929, 

formaram o pano de fundo para que o Partido Nazista alemão chegasse ao poder em 1933. 

Tendo sido um dos regimes que mais mortes provocou na história, o nazismo tornou-se 

amplamente reconhecido pela eficiência na comunicação de sua ideologia ao público alemão. 

O propósito desta dissertação é apresentar os principais fatos relacionados à comunicação dos 

temas nazistas e analisar seu processo de difusão à luz do modelo teórico de Malcolm Gladwell. 

Utilizando o desenho de pesquisa “descrição do fenômeno”, o trabalho busca descrever, sob a 

ótica de Gladwell, o processo que envolveu o surgimento, a propagação e a internalização do 

comportamento social nazista pela população alemã no período entreguerras. A teoria de apoio, 

também chamada de teoria do Tipping Point, caracteriza-se por sua abrangência, reunindo 

elementos da teoria da Difusão da Inovação de Everett Rogers e dos trabalhos de Mark 

Granovetter. Assim, com base no modelo teórico de Gladwell, são identificados, inicialmente, 

os elementos presentes nos contextos político, econômico e social vividos pela Alemanha 

naquele período. Em seguida, são descritos e analisados os agentes de transformação dos 

valores e crenças da população alemã, bem como as ações de manipulação psicológica que 

levaram uma das sociedades mais civilizadas da Europa a testemunhar com indiferença o 

extermínio de milhões de vítimas do nazismo. O desenvolvimento analítico ao longo da 

dissertação demonstrará que a comunicação nazista incorporou as três regras de contágio social 

propostas por Gladwell.  

 

 

Palavras-chave: Nazismo. Difusão. Alemanha. Gladwell. Tipping Point. Propaganda. 

Operações Psicológicas. Comunicação. Holocausto. Epidemia Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

Muitas combinações precisaram acontecer simultaneamente para o surgimento do 

Nazismo, um dos regimes que mais mortes provocou na história. Como e porque isso acabou 

se concretizando são dois dos grandes enigmas da humanidade. 

Há uma ampla literatura acadêmica falando sobre o Nazismo e o Holocausto. 

Muitas dessas obras abordam diretamente a questão da crueldade nazista, seus fundamentos e 

causas. O trabalho árduo de centenas de historiadores, ao longo dos últimos oitenta anos, nos 

permite compreender as questões centrais desse fenômeno histórico. Todavia, grande número 

de intelectuais continua a afirmar que a atrocidade do nazismo alemão nunca poderá ser 

entendida, de tão primitiva que se apresentou, a ponto de extrapolar a compreensão humana. 

O fato é que, em um período relativamente curto entre as duas guerras mundiais 

(1919-1939), a ideologia nazista foi absorvida pela sociedade alemã, principalmente no que diz 

respeito às questões étnicas e socioeconômicas. Nesse sentido, uma dimensão ainda não 

completamente compreendida, do ponto de vista psicológico, é a questão de como, exatamente, 

a população alemã adotou, de forma consensual, a agenda assassina do Partido Nazista. 

Portanto, o propósito deste trabalho é descrever e analisar os principais fatos 

relacionados à construção do mindset1 nazista sobre a população alemã no período entreguerras, 

com foco nas operações psicológicas (Op Psico). Mais do que isso, será analisado se o referido 

processo pode ser considerado um exemplo histórico de uma epidemia social, à luz da teoria de 

Malcolm Gladwell (1963- ). É importante destacar que o modelo teórico de Gladwell, publicado 

em 2000, ainda não existia à época do objeto estudado, no entanto, seus fundamentos já estavam 

presentes, conforme será demonstrado ao longo do trabalho. 

______________________ 
1 O termo mindset, que será mantido no original em inglês, pode ser compreendido como o conjunto das crenças 

e valores que formam o modelo mental ou atitude predominante dos indivíduos, influenciando diretamente na 

maneira como compreendem e julgam sua realidade (DWECK, Carol S. Mindset. Rio de Janeiro: Objetiva, 

2016). 
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Para atingir o propósito a que se destina, esta dissertação foi dividida em cinco 

capítulos. Após terminada esta introdução, o segundo capítulo destina-se não somente à 

descrição dos conceitos das Op Psico, mas também ao modelo teórico desenvolvido por 

Gladwell, bem como o resumo da base conceitual sobre a qual sua teoria se apoia. O terceiro 

capítulo apresenta uma breve descrição dos principais fatos históricos desde o final da Primeira 

Guerra Mundial (1ª GM) (1914-1918) até a ascensão do Partido Nazista ao poder na Alemanha, 

em 1933, com o propósito de explicar as raízes das ações de influência e manipulação 

psicológica nazista. O quarto capítulo descreve as características do fenômeno de difusão da 

ideologia nazista sobre a sociedade alemã e apresenta uma análise do processo com base no 

modelo teórico adotado para este estudo. O quinto capítulo é uma conclusão, condensando os 

resultados das análises realizadas nos capítulos precedentes. 

Ao final, as seguintes questões terão sido respondidas: 

a) Quais foram os elementos presentes no contexto vivido pela sociedade alemã do 

período entreguerras? 

b) Como se deu o processo de transformação que levou uma das sociedades mais 

civilizadas da Europa a consentir que se levassem a cabo atrocidades inimagináveis? 

c) Quais foram os principais agentes de transformação no fenômeno estudado? 

d) Quais foram as principais ações de influência ou manipulação psicológica 

desenvolvidas para maximizar a adoção do comportamento social idealizado pelos nazistas? 

Vale ressaltar que a motivação para a abordagem do fenômeno alemão no presente 

trabalho é multifacetada. Em primeiro lugar, por ser considerado um exemplo histórico de uma 

variação expressiva no comportamento social de grande parte da população de um Estado. Além 

disso, o estudo das Op Psico nos mais altos níveis reveste-se de grande relevância quando se 

considera que a sociedade brasileira vive, atualmente, uma conjuntura de frequentes 

turbulências políticas, o que a torna altamente vulnerável às ações de influência psicológica. 
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O desenho de pesquisa utilizado será a “descrição do fenômeno”. Procurar-se-á 

descrever a transformação da sociedade alemã, desde o fim da 1ª GM até os dias que 

antecederam a Segunda Guerra Mundial (2ª GM) (1939-1945), procurando-se compreender o 

processo de construção do mindset nazista, e identificando também os principais conceitos das 

Op Psico porventura existentes. Para a análise desse processo será utilizada a teoria de 

comportamento social de Malcolm Gladwell, também denominada Teoria do Tipping Point. 

Por fim, vale mencionar que a principal limitação para o presente estudo está 

relacionada à sua extensão máxima, o que naturalmente restringe a profundidade da análise a 

ser realizada. No entanto, essa limitação possui um aspecto motivacional, no que tange a uma 

maior produção de trabalhos sobre o tema, inclusive com outras abordagens teóricas, 

possibilitando, por exemplo, a comparação e a combinação de teorias. 

Concluída esta introdução, adiante será apresentada uma descrição dos principais 

aspectos teóricos que balizam o presente estudo, culminando no modelo de Malcolm Gladwell. 

 



 

2 DESCRIÇÃO TEÓRICA 

O propósito deste capítulo é discorrer acerca dos principais conceitos teóricos que 

fundamentam o desenvolvimento do tema em estudo. Inicialmente, será apresentada uma breve 

consideração sobre as Op Psico, uma vez que a transformação do comportamento social de uma 

população envolve, em certa medida, ações de influência psicológica. Posteriormente, será 

apresentado um resumo da Teoria da Difusão da Inovação e dos trabalhos de Mark Granovetter 

(1943- ), chegando-se, finalmente, ao modelo de Malcolm Gladwell, que será a base para a 

compreensão do processo de construção do mindset nazista no período entreguerras.  

2.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS OPERAÇÕES PSICOLÓGICAS 

Em primeiro lugar, antes de abordar alguns aspectos fundamentais relacionados às 

Op Psico, cabe destacar que o tema não é novo. O que hoje se conhece como “Operações 

Psicológicas” tem se apresentado, ao longo da história, de diferentes formas e com uma enorme 

variedade de nomes, tais como Propaganda, Guerra Psicológica, Guerra Política, 

Desinformação, entre outros (BRASIL, 1999)2. 

A despeito das divergências conceituais relacionadas à definição do que sejam as 

Op Psico, quase todas as doutrinas concordam quanto ao propósito dessas operações: produzir 

um impacto psicológico em um indivíduo ou grupo de pessoas, influenciando seu 

comportamento, percepção, atitude, emoção e motivação (PORTUGAL, 2009). Nota-se, 

portanto, que as campanhas psicológicas são voltadas para públicos-alvo selecionados, os quais 

podem ser não apenas forças militares ou líderes, mas também uma população inteira. 

Quanto ao nível de atuação, as Op Psico podem ser consideradas estratégicas ou 

táticas. As primeiras diferem-se das últimas por não se limitarem a apoiar, exclusivamente, a 

______________________ 
2 Embora já existam publicações de Op Psico mais atuais na doutrina militar brasileira, optou-se por utilizar a 

publicação de 1999 por sua completude teórica, e por apresentar uma abordagem conceitual mais ampla. 
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execução de operações militares, atuando nas diversas expressões do Poder Nacional. Além 

disso, no nível estratégico, as Op Psico caracterizam-se pela busca de resultados duradouros, a 

médio e longo prazo (BRASIL, 2017). 

Dado o exposto, percebe-se que as Op Psico podem ser compreendidas, em última 

instância, como uma ferramenta de apoio à consecução de objetivos políticos, principalmente 

quando orquestradas para influir nas emoções, atitudes e opiniões de uma população vulnerável, 

com a finalidade de obter comportamentos predeterminados. 

É importante destacar aqui que, em qualquer dos níveis de atuação, todas as ações 

que compõem as campanhas psicológicas valem-se do processo comunicacional para atingir o 

público-alvo, uma vez que os impactos psicológicos pretendidos resultam, em última análise, 

da percepção do público-alvo diante das mensagens que recebe (BRASIL, 1999). 

Isso posto, para analisarmos o objeto de estudo deste trabalho faz-se necessário 

discorrer sobre o processo da comunicação em um sentido amplo, apoiando-se em perspectivas 

sociológicas e psicológicas, isto é, transcendendo o prisma meramente militar.  

2.2 A DIFUSÃO DA INOVAÇÃO E OS TRABALHOS DE GRANOVETTER 

Uma das formas de entender o processo pelo qual as pessoas adotam uma nova ideia 

produto, prática ou filosofia consiste no que os sociólogos chamam de modelo de difusão. 

Historicamente, a análise sobre a difusão de inovações foi discutida pela primeira vez em 1903, 

na lei das repetições do sociólogo francês Gabriel Tarde (1843-1904). O presente estudo, 

porém, considera a evolução do tema a partir do trabalho Diffusion of Innovations, publicado 

em 1962 por Everett Rogers (1931-2004), devido à sua grande influência em estudos 

posteriores, tendo se sobressaído como a mais célebre dentre as obras que avaliam o processo 

de adoção de inovações3 (KAMINSKI, 2011). 

______________________ 
3 De acordo com o pensamento de Rogers (2003), considera-se como inovação uma ideia, prática, ou objeto que 

é percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção. 
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No livro, original de 1962 com reedições em 1971, 1983 e 2003, Rogers mapeou 

esse processo, verificando que, na maioria dos casos, ocorre que um pequeno grupo inicial se 

mostra aberto à inovação e se dispõe a adotá-la. À medida que esses corajosos inovadores 

divulgam a ideia, mais e mais pessoas se tornam abertas a ela, o que leva ao desenvolvimento 

de uma massa crítica. Com o tempo, a inovação se difunde entre a maior parte da população, 

até que um ponto de saturação seja alcançado (ROGERS, 2003). 

Em vista disso, Rogers (2003) distinguiu, então, cinco categorias de adotantes de 

uma inovação: Inovadores, Adotantes Iniciais, Maioria Inicial, Maioria Tardia e 

Retardatários. Por vezes, um sexto grupo é adicionado, os Não Adotantes. Na FIG. 1 pode-se 

observar um gráfico que ilustra a progressão da Difusão da Inovação (DOI) ao longo do tempo, 

bem como a posição das cinco categorias idealizadas. 

A partir desse modelo, Rogers (2003) caracteriza que os Inovadores são 

aventureiros e entusiastas, constituindo uma parcela que, apesar de ínfima, é muito importante, 

pois são sempre os primeiros a tomar conhecimento e aderir a uma ideia inovadora. Em geral, 

são indivíduos que gostam de estar na vanguarda, tomar riscos e compartilhar suas experiências 

com amigos e grupos de relacionamento, pois se consideram agentes de mudança.  

Já os Adotantes Iniciais, caracterizados como líderes de opinião, geralmente são 

visionários que adotam a inovação para obter diferenciação sobre seus pares. Dessa forma, 

constituem-se em fortes influenciadores, por possuir um desejo natural de ditar novas 

tendências. Rogers (2003) vê os integrantes dessa categoria como um modelo comportamental 

em seu grupo social, em que são respeitados, uma vez que, ao engrossar a parcela de adotantes 

da inovação, criam um ambiente favorável para que a população comum, representada pelas 

Maiorias Inicial e Tardia, sinta-se segura para recepcionar a novidade posteriormente. 

Ainda segundo o pensamento de Rogers (2003), em uma população cerca de 68% 

das pessoas integram a Maioria Inicial e Maioria Tardia (FIG. 1). O primeiro grupo se 
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caracteriza por, inicialmente, apenas observar a experiência dos pares e só adotar a inovação 

após identificar vantagens claras para si. Assim, não são formadores de opinião, pois precisam 

levar em consideração as recomendações e avaliações dos outros em sua tomada de decisão. Os 

indivíduos da Maioria Tardia são, normalmente, conservadores e resistentes a mudanças, sendo 

muitas vezes céticos e cautelosos diante dos benefícios ou da necessidade de aderir à inovação. 

Avessos ao risco, eles exigem que as inovações sejam muito bem testadas e comprovadas antes 

de experimentá-las, mas são, em certo grau, sensíveis à pressão das redes sociais que integram. 

Os Retardatários constituem a parcela extremamente avessa a mudanças e, por isso, 

usam o passado como referência, ou seja, a forma como as coisas sempre foram feitas. Assim, 

se isolam dos líderes de opinião, preferindo uma baixa exposição aos meios de comunicação. 

Em geral, só adotarão a inovação quando todas as alternativas forem piores. Na prática, para 

aderir à mudança, tendem a esperar até a inovação deixar de ser percebida como algo novo, isto 

é, deixar de ser uma inovação (ROGERS, 2003). 

Além de caracterizar cada perfil e situá-los na dimensão temporal de sua teoria, 

Rogers (2003) viu a necessidade de identificar quais seriam os atributos que operam como 

influenciadores no processo de adoção de uma ideia, agora apoiando-se nas características da 

própria inovação e nas variáveis relacionadas a ela. Dessa forma, pode-se compreender o 

modelo de Rogers como uma tentativa de explicar, com base no perfil dos atores envolvidos e 

nas qualidades intrínsecas da inovação, porque certas tendências são bem-sucedidas, enquanto 

outras nunca se tornam amplamente aceitas. 

Pelas ideias apresentadas, percebe-se que uma perfeita compreensão de como 

interagem os indivíduos e as inovações, com seus respectivos mindsets, pode auxiliar a 

identificação de potenciais públicos-alvo para o direcionamento de uma ação de influência 

psicológica. Além disso, pode-se também desenvolver estratégias para aumentar a penetração 

em cada grupo comportamental distinto, visando alcançar a massa crítica de uma população. 
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Nesse contexto, vale destacar o relevante papel de autores como Mark Granovetter, 

que enfatizaram a necessidade de se compreender o papel da comunicação e das redes sociais 

como canais por onde circulam informações, a fim de obter um melhor entendimento dos 

fenômenos de adoção de novas tendências. 

Seus dois principais trabalhos, The strength of weak ties e Getting a Job, publicados 

em 1973 e 1974, respectivamente, se encaixam no polo teórico da Sociologia Econômica, cujo 

objetivo seria trazer “uma perspectiva sociológica” à Teoria Econômica Clássica, segundo o 

próprio Granovetter (1990). 

Embora considerados, com certa frequência, os textos fundadores da Nova 

Sociologia Econômica, os estudos em questão alcançaram, curiosamente, grande repercussão 

entre psicólogos sociais e acadêmicos da área de Comunicação Social (Com Soc), sendo 

Granovetter um dos primeiros autores a desenvolver o conceito de embeddedness4 (RAUD-

MATTEDI, 2005). 

Assim, em 1973, Granovetter iniciou sua abordagem das redes sociais, 

caracterizando uma rede social como sendo um conjunto de atores que desenvolvem algum tipo 

de vínculo – que ele chama de laço – ao estabelecerem relações entre si. Em outras palavras, o 

conceito de rede social diz respeito a contatos mantidos com algum grau de regularidade, 

similaridade e especificidade (GRANOVETTER, 1973).  

Em uma revisão da obra The strength of weak ties, Granovetter (1983) estabeleceu 

dois tipos de imbricação: relacional e estrutural. A primeira é a resultante das relações pessoais 

mais imediatas, normalmente parentes próximos e amigos, considerados laços fortes5. A 

______________________ 
4 Este conceito foi traduzido para o português como “imbricação social”, segundo o qual a ação dos indivíduos é 

“socialmente situada”, ou seja, as pessoas não agem de maneira autônoma, suas ações estão imbricadas em 

sistemas de relações sociais concretos e contínuos, isto é, em redes sociais (RAUD-MATTEDI, 2005). 
5 Granovetter não define o laço forte de maneira precisa, apenas afirma que a força de um laço é uma combinação 

da quantidade de tempo, da intimidade, da intensidade emocional, da confiança mútua e dos serviços recíprocos 

que caracterizam esta relação (GRANOVETTER, 1973). 
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imbricação estrutural, por sua vez, refere-se a relações mais afastadas, às quais o indivíduo tem 

acesso, sobretudo, através dos seus laços fracos – mantidos com meros conhecidos.  

Portanto, enquanto a imbricação relacional faz com que o indivíduo, seus amigos e 

parentes próximos ocupem o mesmo universo social e, dessa forma, adotem e testemunhem 

comportamentos semelhantes, a imbricação estrutural os põe em contato com universos sociais 

totalmente distintos, facilitando o acesso a novas informações ou ideias. Nota-se, então, que a 

“força dos laços fracos” fundamenta-se no fato de que estes estabelecem pontes entre redes 

sociais distintas, permitindo o acesso a universos sociais diversificados e, consequentemente, a 

uma maior variedade de informações (GRANOVETTER, 1983). 

A FIG. 2 ilustra, de forma simplista, a importância dos laços fracos em uma rede 

social, conforme o pensamento de Granovetter. Pode-se observar que, com a mesma quantidade 

de contatos, o indivíduo A recebe mais informação no segundo esquema. Isso ocorre porque, 

em tese, a informação que viria de C é redundante. Assim, ao estabelecer uma conexão com D, 

ainda que se constitua um laço fraco, A promove o que os sociólogos denominam “abertura 

estrutural” (GRANOVETTER, 1983), otimizando sua rede, pois, além de não perder a 

informação de C, que lhe chega indiretamente através de seu laço forte com B, ele ainda abre 

caminho para informações novas oriundas de uma outra comunidade. 

Chama a atenção que a novidade apresentada por Granovetter, em relação à força 

dos laços fracos, contraria a maioria das teorias sociológicas, que aponta os laços fortes como 

fundamentais para os membros das redes, uma vez que, por sua intensidade, dão a ideia de 

consistência e continuidade às interações sociais (RAUD-MATTEDI, 2005). Entretanto, pelas 

ideias apresentadas, é possível afirmar que, se as redes ficassem centradas apenas na imbricação 

relacional, isto é, nos laços fortes, as inovações ficariam restritas a pequenos círculos, e não se 

difundiriam, limitando o desenvolvimento de seus membros. 
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Na obra Getting a Job, buscando apresentar conclusões para comprovar a teoria dos 

laços fracos, Granovetter (1974) realizou uma pesquisa com executivos da cidade de Boston, 

por meio de entrevistas que abordavam seus históricos profissionais e, particularmente, em que 

medida suas conexões pessoais influenciaram na conquista de seus contratos de trabalho.  

Como resultado, o autor constatou que 56% dos entrevistados encontraram seu 

emprego no mercado graças a contatos pessoais, que transmitiram a informação fundamental 

da disponibilidade de uma vaga correspondente ao seu perfil (GRANOVETTER, 1974, np). 

Assim, na medida em que as redes sociais operam como canais por onde circulam informações, 

a posição que um indivíduo ocupa na rede, bem como a velocidade das informações em seu 

interior, são fatores preponderantes para a difusão de inovações.  

Em termos de poder ou força comunicacional, pode-se depreender, portanto, que é 

menos importante estar intensamente inserido numa rede social por meio de laços fortes 

(imbricação relacional) do que ter acesso, por meio de laços fracos (imbricação estrutural), a 

várias redes. É possível afirmar também que as informações são cruciais para o 

desenvolvimento de uma rede, particularmente porque a qualidade e a velocidade da difusão na 

rede possibilitam o surgimento não somente de novas oportunidades de emprego, mas também 

de fortes tendências e verdadeiros fenômenos relacionados à interação social.  

2.3 A TEORIA DE MALCOLM GLADWELL 

A base teórica do modelo idealizado por Malcolm Gladwell é atraente por sua 

simplicidade e abrangência. Ela deriva da DOI de Rogers e dos trabalhos de Granovetter, 

incorporando estudos do âmbito da sociologia, biologia, psicologia e antropologia 

(GLADWELL, 2000). Nota-se, portanto, que o autor desenvolveu seu modelo teórico a partir 

de um ponto em comum: a ênfase nas relações sociais. 

A questão central levantada no livro The Tipping Point recai sobre como é possível 

que certos fenômenos sociais e culturais "decolem" e se tornem enormemente difundidos. Nesse 
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sentido, Gladwell (2000) observa que o processo pelo qual esses fenômenos se espalham através 

de uma população tem seu desdobramento comparado à dinâmica de uma epidemia. A própria 

curva de Rogers (FIG. 1) possui a forma idêntica às curvas epidemiológicas, iniciando 

lentamente, aumentando o contágio a partir da adesão dos Adotantes Iniciais, após o que ocorre 

uma subida brusca ao chamado “pico da curva” à medida que as Maiorias aderem à inovação, 

seguindo-se ao final uma drástica queda, momento em que os Retardatários iniciam sua adesão.  

Gladwell (2000) vale-se, então, dos princípios epidemiológicos para considerar a 

evolução de comportamentos sociais. Dessa forma, o Tipping Point6 representa o exato 

momento em que pequenas mudanças, atuando em conjunto, fazem com que um 

comportamento se alastre, tornando-se uma tendência, que o autor chama de “epidemia social”. 

Ao incorporar os padrões das epidemias, Gladwell (2000) postula três regras que 

atuam como agentes de transformação, estando presentes, portanto, em todas as epidemias 

sociais: a Lei dos Poucos; o Fator de Aderência; e o Poder do Contexto. A Lei dos Poucos 

significa que as epidemias sociais são impulsionadas por uma pequena parcela da população, 

normalmente indivíduos com algumas características excepcionais, conforme será visto 

adiante. O Fator de Aderência, em essência, busca explicar por que a maioria das inovações 

sociais são esquecíveis, enquanto algumas permanecem de forma significativa. Por último, o 

Poder do Contexto observa que uma epidemia é sensível às condições e circunstâncias dos 

tempos e lugares em que ocorre, ou seja, precisa estar sintonizada em um Zeitgeist7 específico. 

Gladwell (2000) destaca que todos os três agentes de mudança supracitados são reafirmações 

______________________ 
6 Tipping Point (cujo termo será mantido no original ao longo do trabalho) é um conceito utilizado por 

infectologistas, e refere-se ao ponto em que um vírus ou epidemia atinge massa crítica. Quando esse ponto é 

alcançado, a epidemia experimenta um crescimento repentino e dramático. Importante mencionar aqui que há 

duas tradições acadêmicas distintas associadas ao conceito de Tipping Point, a econômica e a epidemiológica. 

Morton Grodzins (1917-1964) e Thomas Schelling (1921-2016) são os principais representantes da tradição 

econômica. A principal diferença reside no fato de que o modelo econômico é baseado em preferências 

individuais e pode ser representado com precisão matemática, além de não considerar o “contágio” como parte 

do processo de mudança (ERIKSEN, 2006). 
7 Zeitgeist é um termo alemão cuja tradução significa espírito da época ou espírito do tempo. O Zeitgeist transmite, 

em essência, o ambiente intelectual e cultural do mundo, em determinada época. HENDRIX, John Shannon. 

Aesthetics & The Philosophy Of Spirit. International Academic Publishers, 2005. (Tradução nossa). 
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simples dos princípios utilizados por epidemiologistas na análise de surtos de doenças 

infectocontagiosas. 

2.3.1 A Lei dos Poucos 

A abordagem de Gladwell (2000), ao enfatizar a importância dos atores dentro das 

redes sociais durante uma epidemia social, nos permite compreender que o sucesso de 

fenômenos como esse depende fortemente do envolvimento de indivíduos com um raro 

conjunto particular de traços sociais. Para o autor, existem três tipos especiais de 

comunicadores: Mavens, Connectors e Salesmen8. Esses atores, na visão de Gladwell, são os 

verdadeiros responsáveis por transformar uma mensagem em epidemia social. 

Os Mavens são indivíduos que acumulam conhecimento a ponto de serem vistos 

pelos pares como filtros de informação especializada, isto é, como conselheiros qualificados 

para julgamentos sobre o bom gosto em determinado assunto. A adoção de uma inovação por 

um Maven é, portanto, considerada pelos pares como decisões informadas e embasadas, 

tornando altamente provável que esses pares considerem e adotem as mesmas opiniões. 

Gladwell (2000) caracteriza-os como indivíduos obcecados em educar e ajudar os outros, uma 

vez que assumem seriamente o desafio de dar bons conselhos.  

Por sua vez, os Conectores são pessoas diferenciadas por conhecerem muitas 

pessoas em distintas comunidades. Seu poder comunicacional apoia-se, portanto, na "força dos 

laços fracos", isto é, na capacidade de multiplicar seu fator de contágio social. Gladwell (2000) 

caracteriza que, diferentemente dos Mavens, o poder de influência dos Conectores não está na 

experiência, mas em sua posição altamente sociável. Assim, ao estabelecer pontes entre 

______________________ 
8 Em português, estas palavras podem ser traduzidas, respectivamente, por “Especialistas”, “Conectores” e 

“Vendedores”. O termo Maven, que será mantido no original ao longo deste trabalho, é oriundo do idioma 

iídiche, usado pelos judeus na Europa Central e Oriental antes do Holocausto. O idioma deriva de um dialeto 

germânico com palavras em hebraico, e o vocábulo Maven significa “aquele que aumenta conhecimento” 

(GLADWELL, 2000). 
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diferentes nichos, esses atores adquirem grande dinamismo dentro de uma rede social, tornando 

uma mensagem altamente contagiosa a partir do momento que é transmitida por eles. 

Os Vendedores são os entusiastas irresistíveis, caracterizados por possuírem grande 

carisma. Gladwell (2000) enfatiza que seu entusiasmo se espalha por todos ao seu redor, sem 

que precisem se esforçar para convencer os outros a acreditar em algo, pois isso ocorre de 

maneira sutil e natural. Dessa forma, sua capacidade de transmitir ideias e pensamentos lhes 

confere alto poder de convencimento. 

Chama a atenção que os três tipos representados na primeira regra de Gladwell são 

caracterizados, ainda que de forma incipiente, pelo que a doutrina de Op Psico denomina 

“comunicador-chave”, isto é, o indivíduo de estimado prestígio em determinado grupo social, 

e cujas mensagens por ele disseminadas ganham elevada repercussão (PORTUGAL, 2009). 

Por tudo isso, diferente do que se imagina, não são necessárias muitas pessoas ou 

uma vultuosa comunicação de massa para “viralizar”9 uma ideia ou comportamento. Fica 

evidente que, agindo em conjunto, esses três comunicadores-chave são capazes de iniciar uma 

epidemia social, determinando o que é popular e o que não é. Além disso, identificando e 

alcançando esses atores específicos, pode-se moldar o curso das epidemias sociais. 

De volta à DOI de Rogers, muitas vezes pode-se ter a percepção que são os 

Inovadores que impulsionam as epidemias sociais. No entanto, Gladwell (2000) enfatiza que, 

embora cada um dos três tipos idealizados em sua teoria possa ser um Inovador, como regra, 

não o são. Nesse contexto, para compreender o papel relevante desses atores, é válido conhecer 

a percepção de Geoffrey Moore (1943- ) acerca da curva de adoção de Rogers.  

De acordo com Moore (1991, p. 10), mais de 90% das inovações não logram 

alcançar além dos Adotantes Iniciais. Para ele, isso ocorre pois existe uma diferença substancial 

______________________ 
9 O termo “viralizar” tem o sentido de fazer com que algo seja compartilhado por um grande número de pessoas, 

espalhando-se de maneira a criar o efeito semelhante ao de um vírus. Apesar de ter sido empregado por Gladwell 

em sua teoria, o termo tornou-se popular com a informatização da sociedade e o decorrente crescimento do 

número de usuários de redes sociais na internet.  
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de atitude entre o bloco visionário composto pelos Inovadores e Adotantes Iniciais e o bloco 

constituído pelas demais categorias, as quais formam um nicho de perfil conservador. O fato de 

não existir uma comunicação eficiente entre esses nichos implica no surgimento de um 

“abismo” entre os Adotantes Iniciais e a Maioria Inicial, atores fundamentalmente 

incompatíveis. Segundo Gladwell, é exatamente ali que Mavens, Conectores e Vendedores 

exercem seu papel mais importante, sendo responsáveis por fazer com que a inovação consiga 

transpor esse abismo, atingindo o Tipping Point, conforme ilustra a FIG. 3. 

Por tudo isso, percebe-se que Mavens, Conectores e Vendedores atuam como 

tradutores, transformando uma mensagem inicial que faz totalmente sentido apenas para o 

primeiro nicho, altamente especializado, em um conceito palatável e compreensível aos 

membros do segundo nicho, caracterizado por um perfil mais reticente. Dessa forma, por meio 

do seu elevado poder comunicacional, eles possibilitam que certas inovações superem o 

“problema do abismo”, isto é, a incompatibilidade comunicacional entre distintas comunidades.   

Trazendo o modelo de Gladwell para o âmbito das Op Psico, pode-se afirmar que 

o público-alvo inerente à Lei dos Poucos é precisamente isso: poucos. Em situações específicas, 

a comunicação de massa pode não funcionar tão bem, e a propaganda boca a boca, com foco 

sobre esses dinâmicos comunicadores, possibilitaria "infectar" indiretamente a massa crítica.  

2.3.2 O Fator de Aderência 

Ao estabelecer a segunda regra de contágio social, Gladwell (2000) aponta que a 

estrutura e o formato de uma mensagem afetam diretamente seu impacto ou aderência sobre o 

público-alvo, estimulando sua adoção e implementando efetivas mudanças de comportamento. 

Para o autor, a maneira certa de “embrulhar” e apresentar as informações pode, nas 

circunstâncias apropriadas, torná-las irresistíveis. Nesse sentido, Gladwell enfatiza duas 

características ampliadoras do fator de aderência: mensagens simples e repetição da mensagem. 
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No âmbito das Op Psico, o assunto conecta-se ao conceito denominado “tema”, que 

consiste na composição do objeto de satisfação da necessidade do público-alvo, ou seja, o tema 

sintetiza todos os elementos utilizados para persuadir um público-alvo (PORTUGAL, 2009). 

Dado o exposto, o fator de aderência pode ser compreendido, portanto, como o 

agente de transformação intrínseco ao tema em si, isto é, trata-se de uma qualidade única da 

natureza do tema, responsável por fazer com que a mensagem "grude" nas mentes do público-

alvo, influenciando seu comportamento. 

Aprofundando a análise do fator de aderência, Gladwell (2005) postula que o 

modelo teórico de Rogers (DOI), embora tenha se consagrado, não explica as epidemias sociais. 

Ele argumenta que os contágios sociais ocorrem, muitas vezes, de forma surpreendente, 

enfatizando que, diferente do que o modelo de Rogers sugere, nem tudo o que viraliza se 

caracteriza como algo necessário ou por acarretar benefícios para as redes sociais. Livros 

confusos se tornam best-sellers, ideias políticas fracas se tornam populares, mobilizações 

sociais baseadas em argumentos frágeis se transformam em fenômenos nacionais, e assim por 

diante. Portanto, o fator de aderência explica, em parte, por que uma população pode adotar 

comportamentos que não sejam racionalmente vantajosos, ou ainda, rejeitar outros que o são.  

Por tudo isso, no que diz respeito às Op Psico, pode-se concluir que o planejador 

de um tema não necessariamente conseguirá torná-lo, por si só, mais “aderente”. No entanto, a 

opção mais segura, em vista dos argumentos apresentados, pode ser aproveitar-se de um fator 

de aderência previamente comprovado para inserir um tema pretendido e, assim, aumentar as 

chances de uma mensagem ser notada.  

2.3.3 O Poder do Contexto 

Após a caracterização dos comunicadores envolvidos e a análise do fator de 

aderência, o foco do modelo teórico de Gladwell passa a ser direcionado para a compreensão 
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dessas abordagens de maneira integrada. Em outras palavras, o processo de propagação de uma 

epidemia social será analisado de forma sistêmica. 

É importante destacar que a maioria das teorias sociológicas explica os fenômenos 

de difusão com base nas características da inovação, desconsiderando, portanto, o ambiente ou 

momento histórico em que a tendência é introduzida (ERIKSEN, 2006). Em via oposta, a 

terceira e última regra de contágio social de Gladwell observa que tais fenômenos são sensíveis 

às condições e circunstâncias dos tempos e lugares em que ocorrem. 

Nesse sentido, Gladwell (2000) enfatiza dois fatores de grande influência sobre o 

contexto de recepção10 em que as mudanças são propostas: a pressão competitiva e a desordem. 

O primeiro leva em conta a quantidade de agentes interessados em influenciar determinado 

público-alvo. Assim, quando há disputa por adotantes, quanto maior o número de antagonistas 

maior o poder de barganha do público-alvo, tornando mais difícil para um tema atingir o 

Tipping Point. Quanto à desordem, o autor aponta que um contexto caótico favorece à adoção 

do novo, ampliando as probabilidades de propagação de uma epidemia social. 

Face ao exposto, à luz do “poder do contexto”, depreende-se que, para se iniciar 

uma epidemia social, uma parte significativa do trabalho depende do contexto. Onde e quando 

será transmitido o tema? Existem facetas do ambiente que funcionam com propósitos cruzados 

sobre a comunicação do tema? Isto posto, é possível afirmar que, se o contexto não estiver 

adequado, é bastante improvável que a massa crítica seja atingida. 

2.3.4 Concepção Integrada das 3 Regras de Contágio Social 

Todo o aparato teórico do modelo de Gladwell para caracterizar as epidemias 

sociais foi descrito e analisado. Basicamente, o que Gladwell fez foi unir a DOI de Rogers ao 

______________________ 
10 Contexto de recepção refere-se ao conjunto de opiniões, valores e julgamentos que são compartilhados por um 

público, os quais existem previamente ao ato da argumentação e vão desempenhar um papel na recepção do 

argumento, seja na aceitação, na recusa ou na adesão que ele vai provocar (BRETON, 1999, p. 29). 
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enquadramento das redes sociais proposto por Granovetter, sem deixar de considerar o contexto 

de recepção da inovação. Essa disposição implica a existência de três catalisadores que, 

operando de forma integrada, impulsionam os fenômenos de propagação das epidemias sociais.  

A teoria do Tipping Point diferencia-se das anteriores pois, ao incorporar um 

modelo para as epidemias sociais, buscou enfatizar a importância da conotação contextual e o 

papel dos indivíduos no processo de contágio social. Cabe ressaltar que, neste último ponto, 

Gladwell refuta a Teoria da Agulha Hipodérmica11, um modelo largamente referenciado em 

trabalhos relacionados às Op Psico e à Com Soc. 

Pode-se, portanto, compreender o Tipping Point como um fenômeno que se 

estabelece sobre três pilares: a) o processo é iniciado por poucas pessoas com características 

excepcionais; b) as ideias e comportamentos são introduzidos por uma mensagem com 

qualidades especiais para se manter; e c) o contexto de recepção da mensagem é crucial.  

Dessa forma, a abrangência da teoria de Gladwell a torna apropriada para a análise 

das chamadas epidemias sociais. O modelo permite, inclusive, avaliar os aspectos positivos e 

oportunidades de melhorias na condução das Op Psico em nível estratégico. Longe de ser a 

única opção disponível, optou-se por utilizar o modelo de Gladwell neste trabalho por uma 

questão de abrangência teórica. 

Tendo concluído a descrição e a análise do arcabouço teórico de Gladwell, pode-se 

proceder à abordagem do objeto de estudo deste trabalho, a Alemanha do período entreguerras 

e o processo de difusão da ideologia nazista. Para tanto, faz-se necessário, inicialmente, 

compreender o contexto histórico do surgimento do nazismo, o qual será descrito a seguir.

______________________ 
11 A Teoria da Agulha Hipodérmica, ou Teoria Hipodérmica, foi formulada por Harold Lasswell (1902-1978) no 

fim da década de 1920. Segundo o pensamento de Lasswell, aquele que detém o controle dos meios de 

comunicação de massa poderia facilmente manipular a sociedade. Este pensamento deriva do conceito de 

“sociedade de massa”, segundo o qual a massa representa um comportamento coletivo homogêneo, manipulável 

e irracional, uma vez que considera os indivíduos que a compõem como átomos isolados. Dessa forma, sem 

contato uns com os outros, as pessoas apenas reagem aos meios de comunicação, não existindo ocasião para a 

interação e a crítica. Esta teoria influenciou todo o pensamento comunicacional da primeira metade do século 

XX, uma época que tinha o rádio como principal meio de comunicação (OLIVEIRA, 2014). 

 



 

3 A ALEMANHA DO ENTREGUERRAS E O SURGIMENTO DO NAZISMO 

O propósito deste capítulo é apresentar as características da conjuntura vivida pela 

população alemã no período entreguerras, analisando a evolução dos contextos político, 

econômico e social entre o término da 1ª GM (1918) e o início da 2ª GM (1939). Será também 

apresentada a trajetória de ascensão de Adolf Hitler (1889-1945) e do Partido Nazista ao poder, 

assim como os principais pontos do programa político implementado por esses atores. Para tal, 

os eventos serão enquadrados em dois períodos distintos. No primeiro, será adotado como ponto 

de partida o Tratado de Versalhes (1919), indo até a chegada de Hitler ao poder, em 1933. O 

segundo período cobrirá o intervalo entre 1933 e 1939, ano da eclosão da 2ª GM. 

3.1 FATOS RELEVANTES ANTERIORES À ASCENSÃO DO NSDAP 

O acordo de paz discutido nas mesas da Conferência de Versalhes em janeiro de 

1919 não apenas oficializou o fim da 1ª GM, mas também estabeleceu severas imposições aos 

derrotados. Nesse sentido, os termos impostos à Alemanha 

[...] incluíam a perda de uma parte de seu território para um número de nações 

fronteiriças, de todas as colônias sobre os oceanos e sobre o continente africano, e 

uma restrição ao tamanho do exército, e uma indenização pelos prejuízos causados 

durante a guerra. A República de Weimar também aceitou reconhecer a independência 

da Áustria. O ministro alemão do exterior, Hermann Müller, assinou o tratado em 28 

de junho de 1919. O tratado foi ratificado pela Liga das Nações em 10 de janeiro de 

1920. Na Alemanha o tratado causou choque e humilhação na população, o que 

contribuiu para a queda da República de Weimar em 1933 e a ascensão do Nazismo. 

No tratado foi criada uma comissão para determinar a dimensão precisa das reparações 

que a Alemanha tinha de pagar. Em 1921, este valor foi oficialmente fixado em 33 

milhões de dólares (JURADO, 2009, p. 31). 

Além das condições acima, alguns fatores internos contribuíram para enfraquecer 

ainda mais a economia alemã no pós-guerra. O historiador Geoffrey Blainey (1930- ) aponta 

que os preços das indústrias de carvão e aço estavam elevadíssimos no país. Além disso, devido 

ao grande número de mortos no conflito e à resultante escassez de mão de obra disponível, os 

sindicatos de trabalhadores conseguiram aumentar salários em vários setores e obrigar as 

empresas a contratar mais do que o necessário. Cabe destacar que, não muito tempo antes, nos 
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anos 1850-1914, a Alemanha havia testemunhado um milagre econômico que a levou a figurar 

entre as principais potências europeias no período que precedeu a 1ª GM (BLAINEY, 2011). 

No âmbito político e social, a cidade de Weimar substituía Berlim como capital e 

sede do parlamento, e em muitas cidades o comunismo estava fortalecido, encorajados pelo que 

se passava na, então, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS)12. No fim de 1918, 

inclusive, Munique havia funcionado temporariamente como capital da República Socialista da 

Baviera (BLAINEY, 2011). Nesse contexto, os movimentos de extrema direita contavam com 

poucos adeptos, ainda que a maioria dos alemães se enquadrasse como “revisionista” em 

relação a Versalhes (KENNEDY, 1989).  

Tal condição vinha do fato de que grande parte da população do país considerava o 

tratado “moralmente nulo”, uma vez que sua assinatura pelo lado alemão ocorrera sob ameaça 

de um bloqueio. Nesse sentido, chama a atenção o artigo 231 do acordo, que obrigava os 

alemães a se declararem os “causadores da guerra”, os “agressores”, naquela que passou a ser 

chamada de “Cláusula da Culpa de Guerra” (DIEHL, 1996; FULLER, 1966).  

Pelas ideias apresentadas, percebe-se que, com a economia extremamente 

vulnerável, as humilhantes imposições estabelecidas na Conferência de Paz de 1919 criaram na 

sociedade alemã um sentimento “revisionista” e um ambiente favorável ao surgimento de 

lideranças que soubessem explorar a popularidade das críticas a Versalhes. 

Em 1919, após o fim da 1ª GM, tendo combatido na frente ocidental como cabo do 

exército alemão, Adolf Hitler, consternado com a derrota da Alemanha e sentindo-se traído 

pelos líderes do país, retornou à vida civil incorporando-se a um pequeno grupo político bávaro, 

fundado no início daquele ano e que se autodenominava Deutsche Arbeiterpartei13 (DAP). Com 

sua hábil oratória e seu discurso articulado, Hitler logo convenceu o grupo a abandonar seu viés 

separatista e abraçar temas como a humilhação pós-guerra, a superioridade da raça ariana, o 

______________________ 
12 A Revolução Russa (1917) fomentou movimentos comunistas em várias partes do mundo (BLAINEY, 2011). 
13 Em português, Partido Alemão dos Trabalhadores. 
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Pangermanismo14, o antissemitismo15, o nacionalismo e o enfrentamento ao comunismo, 

regime que chamava de “conspiração judaico-bolchevique”. Assim, em fevereiro de 1920, o 

nome do partido foi mudado para Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei16 (NSDAP), 

e no ano seguinte, Hitler alcançava sua presidência (BLAINEY, 2011; DIEHL, 1996). 

Em 9 de novembro de 1923, o NSDAP tentou derrubar o governo da Baviera. O 

episódio resultou na prisão de Hitler. Embora frustrado, o golpe acabou sendo um triunfo 

político para Hitler, tornando-o um dos nomes mais falados na Alemanha naqueles dias 

(FULLER, 1966). 

Durante seu período de encarceramento, Hitler dedicou-se a elaborar suas soluções 

para os problemas da Alemanha, escrevendo o primeiro volume da obra Mein Kampf17. Embora 

possuam, atualmente, inegável notoriedade, Blainey (2011) ressalta que, logo após sua 

publicação, os escritos de Hitler não alcançaram grande repercussão na Alemanha. 

Ao longo da década de 1920, o NSDAP ocupou, portanto, posição ínfima na política 

alemã, obtendo pequenas votações em sucessivas eleições para o Reichstag18, muito atrás de 

socialistas e comunistas. No entanto, a crise de 192919 causou à Alemanha impactos maiores 

do que em qualquer outro país europeu. Em 1932, pior ano da depressão na Europa, o país 

registrou uma taxa de desemprego de 30%, enquanto a média dos países industrializados girava 

em torno de 20%. A produção industrial alemã caiu para 60% do que era em 1929, antes da 

crise. Foi nesse cenário que milhares de alemães se filiaram ao NSDAP, o qual passou a possuir 

______________________ 
14 O “Pangermanismo” foi um movimento político da segunda metade do século XIX, que defendia a união dos 

povos germânicos na Europa Central. O conceito foi criado pelo político alemão Alfred Hugenberg (1865-1951), 

durante a construção da Liga Pangermânica (DIEHL, 1996). 
15 Aqui, o conceito de antissemitismo liga-se à hostilidade para com os judeus. 
16 Em português, Partido Nacional-Socialista Alemão dos Trabalhadores. O termo Nazismo deriva da abreviatura 

“Nazi”, que sintetiza o nome do partido. 
17 Mein Kampf (Minha Luta) é o título do livro de autoria de Hitler, em dois volumes, no qual ele expressou suas 

ideias antissemitas e nacional-socialistas, considerado o guia ideológico dos nazistas. O primeiro volume foi 

escrito na prisão e publicado em 1925; o segundo, em 1926 (KAPLAN, 2013). 
18 Reichstag, cuja tradução significa “Reunião do Império”, é o nome do edifício que abrigava o parlamento alemão 

até 1933, quando foi severamente danificado após um incêndio (RIBEIRO JUNIOR, 1991). 
19 Em 1929, um colapso na Bolsa de Valores estadunidense provocou uma crise monetária mundial, que durou, 

aproximadamente, até 1932. 
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mais de 200 mil membros, tornando-se o maior partido político da Alemanha (BLAINEY, 2011, 

p. 127).  

Nas eleições de 1932 para presidente, apesar da reeleição do Marechal Von 

Hidenburg, Hitler conseguiu um número surpreendente de votos, alcançando cerca de 18% do 

eleitorado alemão. Pouco tempo depois, nas eleições parlamentares daquele mesmo ano, o 

NSDAP superou todos os demais partidos, obtendo a maioria no Parlamento, com 37% dos 

votos, e em janeiro de 1933, Hitler foi convidado para ocupar o cargo de Chanceler e organizar 

o governo, sob uma coalizão de pequenos partidos de direita (BLAINEY, 2011, p. 129). 

Pouco tempo depois, em outubro de 1933, após aprovar um pacote político que 

concentrava todas as decisões de competência parlamentar nas mãos do executivo, Hitler 

fechou o Reichstag e dissolveu o parlamento. É importante mencionar que, um mês depois, tal 

decisão foi aprovada em plebiscito por 95,1% da população alemã (DIEHL, 1996, np).  

Por fim, a tomada total do poder ocorreu em agosto de 1934, após a morte do 

presidente Hidenburg, quando Hitler foi eleito com aproximadamente 88% dos votos para o 

cargo que acumulava as funções de chanceler e presidente, tornando-se o Führer20 do povo 

alemão (BLAINEY, 2011, p. 129). 

Face ao exposto, pode-se sintetizar os principais problemas da sociedade alemã no 

período pós 1ª GM em dois contextos distintos. O primeiro engloba a área política e econômica, 

em que a severidade das imposições de Versalhes e as privações impostas pela crise de 1929 

fomentaram ansiedade, desordem e um prelúdio de caos no país. O segundo contexto é o social, 

com o fortalecimento do sentimento “revisionista” e a esperança de revanche face à humilhante 

derrota na 1ª GM, tendo o NSDAP prosperado com base nesses anseios, explorando o orgulho 

alemão e o ressentimento generalizado de que o país havia sido injustiçado em Versalhes.  

______________________ 
20 Em português, Líder. 
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Em vista do que foi observado, é possível afirmar que a sociedade alemã estava 

completamente aberta a novas soluções políticas e econômicas que pudessem restaurar a 

segurança, a ordem e a prosperidade de outrora. Além disso, depreende-se que, não fosse a 

depressão de 1929, Hitler e o NSDAP possivelmente teriam permanecido em segundo plano na 

política da Alemanha. 

3.2 DA ASCENSÃO DO PARTIDO NAZISTA AO INÍCIO DA 2ª GM 

Dentre os 25 pontos do Programa Político do NSDAP apresentados por João 

Ribeiro Júnior (1991), serão analisados apenas os cinco considerados de maior relevância para 

o presente trabalho: a reforma da educação no sentimento nacionalista; a atribuição de cidadania 

apenas aos indivíduos de “sangue alemão”; a exclusão dos judeus da comunidade alemã; a 

abolição do Tratado de Versalhes; e a criação de uma forte autoridade central do Reich21. 

Para a consecução de uma reforma eficaz na educação, imediatamente após chegar 

ao poder, o NSDAP ampliou seus esforços de busca por novos adeptos à ideologia nazista, que 

já contava com a Hitlerjugend e a Bund Deutscher Maedchen22, além dos integrantes da SA e 

da SS23 (DIEHL, 1996). Assim, em maio de 1933, o governo iniciou a Campanha da Queima 

dos Livros, cujo objetivo era encorajar a população a livrar-se de obras consideradas 

subversivas, notadamente todos os livros de autores marxistas, judeus e pacifistas. Ainda nessa 

via, em 1936 o governo passou a controlar a educação de crianças e jovens, com propósitos de 

cunho intelectual e na formação física, além da própria manipulação psicológica dos estudantes. 

Surgem, então, as “Escolas Adolf Hitler”, com adaptações curriculares que objetivavam incutir 

______________________ 
21 Em português, Império. 
22 A Hitlerjungend (HJ), termo traduzido para o português como “Juventude Hitlerista”, foi criada em 1922 e era 

uma instituição de doutrinação nazista para jovens de 10 a 18 anos. A Bund Deutscher Maedchen (BDM), que 

pode ser traduzido como “Associação das Jovens Alemãs”, era o equivalente feminino da Hitlerjungend, para 

moças com idade entre 14 e 18 anos, a qual foi criada em 1927, porém reconhecida formalmente apenas em 1930 

(KATER, 2004). 
23 Em 1923 foi criada a Sturmabteilung, chamada de SA, uma força paramilitar nazista. Dessa entidade, em 1925 

surgiu a Schutzstaffel, SS, organizada inicialmente com o objetivo de ser a tropa de proteção pessoal de Hitler, 

mas que se tornou, mais tarde, uma das maiores organizações nazistas (DIEHL, 1996). 
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as ideias nazistas entre os alunos, como a criação das disciplinas “Conhecimentos Raciais” e 

“Hereditariedade” (DIEHL, 1996; RIBEIRO JÚNIOR, 1991). 

Face ao exposto, percebe-se que o NSDAP trazia um projeto particular quanto à 

estratégia de mobilização da sociedade, em que a massa, na concepção ideológica do partido, 

possuía um papel muito maior do que apenas uma marionete a ser manipulada, ela precisava 

ser parte integrante da realidade nazista, a qual se concretizava no coletivo. Daí a necessidade 

de se alterar, por meio de uma reforma, alguns valores e crenças da sociedade alemã. 

Outro ponto do programa do NSDAP era considerar como cidadão apenas os 

indivíduos de “sangue alemão”, reforçando dois princípios sobre os quais se apoiava a ideologia 

nazista: a superioridade da raça ariana e a eugenia (ou higiene racial), segundo os quais o Estado 

deve selecionar os seres humanos com as melhores capacidades físicas, intelectuais e morais 

para acenderem à próxima geração (HITLER, 2005). Tal pensamento tornou-se objeto de 

legislação em 1935, com as Leis de Nuremberg24, as quais, dentre outras vedações, proibiam o 

casamento entre pessoas com doenças contagiosas, hereditárias ou com transtornos mentais, 

assim como o casamento entre alemães e judeus (DIEHL, 1996). 

O tema judaico, embora fosse uma questão essencial do nazismo, era uma corrente 

secundária na política da Alemanha até 1933. Segundo Blainey (2011), não foi o discurso 

antissemita que levou Hitler ao poder, mas sim os motes anticapitalista e anticomunista, 

associados à resolução dos problemas econômicos do país. De fato, as primeiras vítimas dos 

campos de concentração foram alemães opositores do regime: comunistas, social-democratas e 

sindicalistas. A partir de 1935, passaram também a ser concentrados ciganos, homossexuais, 

testemunhas de Jeová, entre outras categorias “impuras”. Somente em outubro de 1938 

ocorreria a primeira deportação de judeus (CAVALCANTE, 2004). 

Chama a atenção que, dentre os países europeus, era justamente na Alemanha que 

______________________ 
24 Chamadas originalmente de Nürnberger Gesetze, as leis não chegam a mencionar “raça ariana” em seu texto, 

referindo-se a “sangue alemão” e “povo alemão”, o que era igualmente amplo e pouco definido (DIEHL, 1996). 
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os judeus eram mais assimilados, tendo combatido no lado alemão na 1ª GM pelo que 

consideravam “sua pátria”. A empatia judaico-alemã era de tal ordem que os judeus alemães se 

sentiam intimamente ligados à cultura alemã, tendo alguns se descoberto judeus somente após 

as medidas antissemitas de Hitler (BLAINEY, 2011; CAVALCANTE, 2004).  

Assim, pode-se considerar o Holocausto como um processo incremental, iniciado 

em 1933 e dividido em quatro fases, conforme descreve Ania Cavalcante (2004). Na primeira, 

de 1933 a 1935, ocorre a discriminação e o início da exclusão da vida pública, com a proibição 

de frequentar escolas e universidades ou exercer profissões liberais. Em 1935, com as Leis de 

Nuremberg, inicia-se a segunda fase, caracterizada pelo isolamento e degradação da 

comunidade judaica. Nesse momento, são proibidos, sob pena de morte, os casamentos entre 

arianos e outras “raças”, que também deixam de ser considerados cidadãos.  

A terceira fase se inicia em 1938, quando passam a ocorrer a expropriação de bens 

judaicos pelo Estado, a expulsão, o recrudescimento da perseguição e a privação completa de 

todos os direitos. A última fase, de 1941 a 1945, é a do extermínio em massa, também chamada 

de “Solução Final”, que levou à morte mais de seis milhões de judeus, o equivalente a 65% da 

população judaica europeia daquela época. O episódio tornou-se o símbolo da barbárie do 

século XX, perpetrada sob o silêncio e os olhares indiferentes da sociedade alemã.  

É importante notar que, na esfera econômica e social, a Alemanha atingia 

progressos econômicos impressionantes. Entre 1932, último ano antes de Hitler, e 1938, alguns 

números dão uma ideia de como a vida dos alemães melhorou: o volume de turismo no país 

mais que dobrou, a propriedade de automóveis triplicou, as exportações aumentaram oito vezes 

e o produto interno bruto do país cresceu, em média, notáveis 11% ao ano (WEBER, 2011, np). 

Em 1935, a Alemanha já apresentava o menor índice de desemprego dentre os 

países industrializados, o que, segundo Lukacs (1976), foi uma das realizações econômicas 

mais notáveis da história moderna. Para ele, os feitos de Hitler na década de 1930 só eram 
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comparáveis aos de Bismark, nos anos 1860, com o mérito de alcançá-los sem recorrer à guerra, 

até então. Por tudo isso, pode-se compreender as razões que deram a Hitler amplo apoio da 

população alemã, ainda que amplificando cada vez mais seu viés autoritário.  

Por fim, acerca do objetivo de anular o Tratado de Versalhes, logo após chegar ao 

poder, Hitler iniciou seus ataques ao acordo, sob a justificativa de que somente a Alemanha 

estava desarmada enquanto nenhuma outra potência havia cumprido seu compromisso 

decorrente do Tratado de fazer o mesmo. Assim, em outubro de 1933, declarou que a Alemanha 

se retirava da Conferência do Desarmamento, momento em que iniciou a mobilização militar 

do país e uma completa reestruturação de suas Forças Armadas (FULLER, 1966). 

Concebendo que um dos principais objetivos da ideologia racial do nacional-

socialismo era absorver todos os povos germânicos no grande Reich, em 1936 Hitler iniciou a 

expansão alemã em busca do seu ideal de Lebensraum25, enviando o exército para ocupar a 

Renânia. Dois anos mais tarde, em 1938, a Alemanha entrava também na Áustria e na 

Tchecoslováquia sem grandes resistências. Por fim, no início de setembro de 1939, agora sob 

ultimato de britânicos e franceses, as tropas alemãs atravessaram a fronteira polonesa, 

encerrando um armistício de vinte anos, em uma guerra que, seis anos mais tarde, levaria à 

rendição incondicional da Alemanha (BLAINEY, 2011; FULLER, 1966). 

Por tudo o que foi apresentado, conclui-se, portanto, que o surgimento e a difusão 

dos ideais nazistas na Alemanha ocorreram sob forte influência da evolução dos contextos 

político, social e econômico do período entreguerras. Naquele contexto, a estratégia do NSDAP 

foi oferecer ao alemão comum, como compensação aos sentimentos de humilhação e revolta, a 

sensação de pertencimento a um grupo de elite, apenas por pertencer à “raça ariana”.  Esta ideia-

força esteve presente em, praticamente, todos os temas nazistas, conforme será visto adiante.

______________________ 
25 O termo alemão Lebensraum, cuja tradução significa “Espaço Vital”, foi cunhado originalmente por Friedrich 

Ratzel (1844-1904) para relacionar a unidade espacial necessária para o desenvolvimento de um determinado 

grupo humano. No capítulo 14 de Mein Kampf, Hitler (1983) define a política externa nazista e seu ideal de 

Lebensraum (KAPLAN, 2013). 



 

4 OS AGENTES DE CONSTRUÇÃO DO MINDSET NAZISTA  

O propósito deste capítulo é descrever os principais temas nazistas, os fatores que 

contribuíram para sua difusão e adesão pela sociedade alemã e o enquadramento desses fatores 

na teoria de Malcolm Gladwell. Com base nessa “lente” teórica, será possível identificar o 

funcionamento das regras de contágio social durante o fenômeno de propagação do nazismo 

como uma epidemia social. 

Antes da análise propriamente dita, é importante destacar, à luz das Op Psico, que 

tais operações apoiam a conquista de objetivos políticos ou militares (PORTUGAL, 2009). 

Seria doutrinariamente indevido, portanto, empregar o termo para descrever as atividades 

desencadeadas pelo NSDAP antes de chegar ao poder em 1933, uma vez que se tratava de um 

ator civil não estatal. Dessa forma, no lugar de operações psicológicas, seria mais apropriado 

dizer que o grupo desenvolveu, nesse período, ações de influência ou manipulação psicológica. 

No capítulo anterior, por meio da análise histórica do período entreguerras, 

identificou-se o contexto no qual surgiu e se desenvolveu o nacional-socialismo alemão. No 

presente capítulo, procurar-se-á identificar e analisar os catalisadores que, operando de forma 

integrada, materializaram as regras de contágio social de Gladwell, fazendo com que o 

comportamento idealizado pelos nazistas se alastrasse pela sociedade alemã ao ponto de se 

tornar uma tendência, isto é, atingindo o Tipping Point.  

4.1 UMA NOVA ALEMANHA 

De acordo com o Dicionário de Política de Bobbio, Matteucci e Pasquino (1998), o 

Nacional-socialismo alemão, como fenômeno político, origina-se na derrota de 1918 e suas 

trágicas implicações para o país. Por outro lado, a obra destaca que as ideias que fundamentaram 

o nazismo, como o nacionalismo exacerbado, a tese da superioridade racial ariana e o 

antissemitismo, surgiram muito antes da 1ª GM.  
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Para Venturelli (2010), o nacional-socialismo cativou o povo alemão ao apresentar 

ideias políticas já existentes na sociedade travestidas em um novo discurso, o qual enfatizava o 

surgimento de um novo Estado a partir da preservação de uma raça única, que não sucumbiria 

novamente. Seria uma nova Alemanha. 

Paula Diehl (1996) entende que a argumentação desse novo discurso foi bem-

sucedida pois, apesar de não trazer ideias inéditas, alterou o contexto de recepção do seu 

público-alvo, a população alemã, para que aceitasse a “novidade” proposta. Em outras palavras, 

Hitler e o NSDAP construíram antecipadamente o lugar de recepção de suas ideias. 

Face ao exposto, pode-se perceber que as posições ideológicas que formam o pano 

de fundo da Weltanschauung26 nazista foram percebidas pela sociedade alemã do pós-guerra 

como novas, a despeito de suas raízes históricas profundas, caracterizando-se como uma 

solução política original, ou ainda, de acordo com o conceito de Rogers, uma inovação.  

4.2 SUPERANDO O ABISMO COMUNICACIONAL 

Conforme mencionado no capítulo anterior, um dos marcos característicos da 

adesão alemã às ideias nazistas foi o resultado das eleições de 1932. Os números apresentados 

permitem afirmar que os temas nazistas romperam o abismo comunicacional de Moore27, 

atingindo a massa crítica do país, isto é, as Maiorias Inicial e Tardia, ainda que não se possa 

afirmar com precisão em que momento isso se deu. Resta, então, compreender os fatores que 

levaram a mensagem nazista a superar essa barreira e penetrar no coletivo do povo alemão. 

De acordo com o pensamento de Hitler (2005), para que uma mensagem penetrasse 

nas grandes massas, deveria ser desenvolvida levando-se em conta o nível de compreensão dos 

mais ignorantes, pois a maioria da população, dizia ele, tem uma capacidade de recepção muito 

limitada. De fato, os argumentos políticos e econômicos do NSDAP eram considerados muito 

______________________ 
26 Em português, “visão do mundo”. 
27 Vide FIG. 3. 
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complexos para grande parte da população ou pouco ligados ao contexto social. Já os temas 

raciais, em contrapartida, eram algo significativamente mais simples e aderente, por possuírem, 

supostamente, bases “científicas” que lhes conferiam credibilidade, facilitando a sua aceitação 

inicial (MONTEIRO, 2013). 

Segundo Koch (1973), Hitler possuía a notável habilidade de transformar 

problemas complexos em temas simples e palpáveis, algo de que o NSDAP precisava para 

transformar o pensar social e os valores morais do grupo em uma epidemia social. A simples 

alteração do nome do partido para Nacional-socialista é um exemplo disso. Diehl (1996) aponta 

que o próprio Hitler nunca explicou o que pretendia dizer com os termos. Contudo, a nova 

denominação conseguiu agradar a muitos, ao suscitar a crença de que fosse possível existir uma 

síntese do nacionalismo e do socialismo.  

Assim, a comunicação nazista esforçou-se para traduzir sua mensagem em ideias 

simples e, por conseguinte, de fácil compreensão. Na visão de Hitler, “era preciso que se 

apresentasse um mundo maniqueísta” (DIEHL, 1996, p. 86). Quanto mais simples a 

comunicação, mais seguros os resultados obtidos por ela. A abordagem maniqueísta é, em si, 

reducionista, construindo narrativas que resumem o mundo em aspectos opostos e 

incompatíveis, “santificando” uma face e demonizando a outra. Nessa perspectiva, a 

propaganda do NSDAP era cautelosa ao atacar seus adversários, pois, como eram muitos, era 

necessário mostrar que eles pertenciam a uma mesma categoria, a fim de se evitar dispersar o 

ódio das massas (LENHARO, 1995). 

Por tudo isso, depreende-se que o elevado poder comunicacional nazista foi um dos 

grandes responsáveis por transformar uma mensagem ideológica que fazia totalmente sentido 

para o NSDAP, aqui considerados os Inovadores, em um conceito atraente e compreensível 

para o restante da população alemã. Enfim, feito esse enquadramento teórico, adiante será 

realizada a análise dos temas nazistas, bem como dos fatores que contribuíram para sua difusão. 
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4.3 A QUESTÃO RACIAL E O ANTISSEMITISMO 

Dentre os temas nacional-socialistas, destacam-se, para fins de análise, a questão 

racial e o antissemitismo, por serem consideradas as duas temáticas que representam a essência 

da ideologia nazista, ou seja, o cerne do discurso que precedeu o Holocausto. 

A ideia da superioridade ariana sobre as demais raças humanas tem origem no 

“Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas”, publicado em 1853 pelo Conde francês 

Joseph Arthur de Gabineau (1816-1882). Sousa (2006) explica que o debate acerca da questão 

racial mobilizava os intelectuais da época, e o trabalho de Gabineau postulava um 

escalonamento racial no qual os arianos estariam no topo. Em seus estudos sobre as grandes 

civilizações, Gabineau observou que todas elas experimentaram o apogeu, a queda e o 

desaparecimento, e atribuía esse processo a uma única razão: a miscigenação, que maculava as 

raças em sua pureza, degenerando o ser humano nos seus atributos físicos e morais. 

No contexto alemão, apesar de possuir raízes históricas na metade do século 

anterior, foi com o surgimento do NSDAP em 1919 que se deu a revivescência da questão racial 

(DIEHL, 1996). Aproveitando a conjuntura histórica do pós-guerra, o partido reintroduziu na 

sociedade o tema da “pureza racial ariana”, sob a justificativa de se garantir a sobrevivência da 

civilização germânica. Percebe-se, portanto, que a comunicação nazista parecia intuir o “poder 

do contexto” idealizado na teoria de Gladwell, onde a possibilidade de sair do caos tornaria o 

alemão comum mais convicto e mais ágil em implantar o novo. 

De forma similar, as tendências antissemitas do nacional-socialismo, apesar de sua 

origem distante, começaram a se fortalecer a partir do Tratado de Versalhes, o qual foi 

caracterizado pelo NSDAP como “um avanço franco-judaico sobre a Alemanha” (DIEHL, 

1996, p. 27). O fato de que alguns líderes judeus estavam em destaque em países como França, 

Estados Unidos da América (EUA) e a ex-URSS foi o pretexto de que precisava o partido para 
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introduzir uma teoria conspiratória, segundo a qual “a judiaria internacional estava prestes a 

escravizar o povo alemão” (KOCH, 1973, p. 81). 

Outro ponto que despertou o sentimento antissemita no coletivo alemão foi a 

questão econômica, pois, ao mesmo tempo em que o país vivenciava uma crise financeira sem 

precedentes, alguns judeus desfrutavam de grandes espaços no setor bancário alemão, uma 

situação explorada pela propaganda do NSDAP como ultrajante (KOCH, 1973). Dado o 

contexto, o judeu passou então a ser apresentado como um parasita, que enriquecia às custas da 

nação, sendo necessário a união do povo alemão para combater um mal que estava dentro de 

seu território (RIBEIRO JÚNIOR, 1991).  

Além dos aspectos apresentados, não se pode considerar o antissemitismo nazista 

desassociado da teoria da superioridade racial, mais abrangente, a qual discriminava não 

somente judeus, mas inúmeras outros grupos da sociedade, conforme descrito anteriormente. 

Nesse sentido, associado a outras figuras, o judeu representaria o perigo da degeneração racial, 

buscando o fim da pureza ariana e da cultura europeia por meio da miscigenação. 

Por tudo isso, fica claro na questão antissemita a influência da terceira regra de 

contágio social de Gladwell. O poder do contexto permitiu ao NSDAP difundir a ideia de que 

os judeus não eram apenas uma ameaça racial, mas os principais responsáveis pelo estado 

caótico do país, bem como um perigo para a Alemanha como Estado, por dominarem 

politicamente, ou por meio de influências, algumas potências mundiais, manipulando-as contra 

a Alemanha em sua busca de poder. Dessa forma, a comunicação nazista canalizava para uma 

vítima conveniente todas as tensões geradas no campo das relações sociais do povo alemão. 

4.4 O FATOR DE ADERÊNCIA NA MENSAGEM NAZISTA 

Para se compreender o processo de difusão da ideologia nacional-socialista, a 

análise dos temas nazistas pelo prisma comunicacional é tão central quanto a análise dos seus 

conteúdos políticos. Nesse sentido, Venturelli (2010) observa que, para expandir suas ideias ao 
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povo alemão, a estratégia de publicidade contida no discurso de Hitler teve amparo em outro 

tipo de discurso, o artístico, apoiado em preceitos estéticos. 

De fato, desde quando ingressou no NSDAP em 1919, Hitler procurou inspirar-se 

no princípio da arte wagneriana28, encenando suas aparições públicas de orador do partido como 

se fosse a entrada de um célebre tenor nos palcos de um teatro (DIEHL, 1996).  

Portanto, a partir da perspectiva teórica de Gladwell, pode-se depreender que, sem 

a garantia inicial que sua mensagem teria “aderência” na população alemã, Hitler buscou valer-

se de elementos coletados de várias fontes, como o teatro e a ópera, objetos comprovadamente 

aderentes no contexto social do país, o que lhe garantiu extremo sucesso. 

De forma análoga, ao traçar as bases da propaganda nacional-socialista, Hitler 

estudou os métodos do Kommunistische Partei Deutschlands29 (KPD), adaptando seus 

principais elementos propagandísticos aos temas nazistas. Um claro exemplo disso foi o 

aproveitamento de um dos símbolos mais fortes dos movimentos de esquerda: a cor vermelha. 

Segundo Diehl (1996, p. 92), “ao utilizar e recombinar a cor do KPD, o nacional-socialismo 

passa a transferir seus atributos simbólicos à bandeira do partido”. Desse modo, o NSDAP 

acabou com a persuasão da cor símbolo do seu principal adversário, menosprezando e 

destruindo o sentido dado pelos comunistas ao vermelho. Com base no modelo teórico de 

Gladwell, ao adotar o vermelho nos temas nazistas, Hitler imprimiu “aderência” à sua 

mensagem, eliminando a pressão competitiva relacionada àquele tema, o que, na ótica de 

Gladwell, facilita o atingimento do Tipping Point. 

Em 1920, o NSDAP passou a adotar formalmente a Suástica30 como símbolo do 

nacional-socialismo, o qual deveria ser usado na bandeira do partido, distintivos e braçadeiras. 

______________________ 
28 Richard Wagner (1813-1883) foi maestro, compositor e ensaísta alemão. Suas obras, bastante populares no país, 

glorificavam o passado da Alemanha. (Disponível em: https://www.ebiografia.com/richard_wagner/). 
29 Em português, Partido Comunista Alemão. Segundo Diehl (1996), as palavras de ordem, a predestinação à 

vitória, a necessidade de se acreditar nos líderes do movimento, as aglomerações populares de rua e os desfiles 

de grupos paramilitares compunham os principais elementos comunicacionais do KPD. 
30 Em alemão, “Hakenkreuz”, que significa, numa visão literal, “cruz curva”. 

https://www.ebiografia.com/richard_wagner/
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De acordo com Venturelli (2010), a origem do símbolo tem, pelo menos, cinco mil anos, ainda 

que não se saiba exatamente qual civilização usou o sinal pela primeira vez. Entretanto, os 

teóricos nazistas reivindicaram o sinal como símbolo exclusivamente ariano, por sugestão do 

escritor e poeta Guido von List (1848-1919). Em Mein Kampf, Hitler (2005, p. [384]) chega a 

detalhar a interpretação nazista da Suástica: “O vermelho expressa o pensamento social que 

está sob o movimento. Branco, o pensamento nacionalista. E a suástica significa a missão a nós 

reservada: a luta pela vitória da raça humana ariana”. 

Outro símbolo emprestado pelos nazistas foi a saudação de Hitler31, que consiste 

em levantar o braço direito enquanto se pronuncia as palavras Heil Hitler (“Salve Hitler”). O 

cumprimento foi uma ideia de Joseph Goebbels (1887-1945), que, basicamente, apenas adaptou 

a variação da saudação romana Sieg Heil (“Salve a Vitória”), atribuindo ao gesto um 

simbolismo de lealdade e culto a Hitler. A expressão acabou ganhando bastante popularidade 

concomitantemente à ascensão de Hitler. 

Sobre Goebbels, pode-se dizer que sua atuação foi preponderante para ampliar o 

poder comunicacional dos temas nacional-socialistas. É importante notar aqui que a criação do 

Reichspropagandaleitung32 (RPL), sob sua direção, foi uma das medidas imediatas de Hitler 

após assumir a presidência, em janeiro de 1933, tamanha a relevância dada à comunicação. Até 

aquele momento, a propaganda do partido se resumia a cartazes e comícios. Foi a partir de então 

que, por sua influência direta, a mensagem nazista começou a ser difundida em um amplo 

espectro comunicacional, abarcando o cinema, o teatro, a música, a arquitetura, entre outros. O 

princípio básico de Goebbels era unir propaganda e diversão, de modo que o receptor não 

conseguisse diferenciar um do outro.  (DIEHL, 1996; OLIVEIRA, 2014). 

Além disso, Venturelli (2010) aponta que, a partir de 1933, Goebbels determinou 

que tudo o que fosse impresso ou circulasse na sociedade alemã deveria conter os símbolos, 

______________________ 
31 No original em alemão, “Hitlergruß”, também conhecida na época como “Deutscher Gruß” (saudação alemã). 
32 Em português, “Escritório de Propaganda do Reich”. 
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temas, slogans, enfim, os signos verbais e não-verbais nazistas. Sua estratégia foi trabalhar com 

duas vertentes da comunicação: a repetição e a concentração, depreendendo esforços para 

impregnar a mensagem nazista em praticamente todos os locais da sociedade alemã. Domenach 

(2005, p. 50) destaca que “o Partido e o Chefe estavam presentes em toda a parte: nas ruas, nas 

fábricas e até dentro das casas, nas paredes dos quartos. Jornais, cinema e rádio repetiam 

incessantemente a mesma coisa”. 

Por tudo o que foi apresentado, é possível afirmar que a mensagem nazista tornou-

se altamente atraente não apenas por adaptar e explorar fatores de aderência revisitados, mas 

também por incorporar dois importantes catalisadores propostos no modelo teórico de 

Gladwell: conteúdos simples e repetição da mensagem. Considerando que as circunstâncias 

eram apropriadas, conforme já descrito anteriormente, a propagação da crença nazista era 

totalmente viável, e o modo de “embrulhar” e apresentar as ideias do NSDAP acabou tornando-

as irresistíveis. Juntos, todos esses elementos criavam uma arma poderosa de convencimento, 

aliando a boa mensagem, os códigos corretos e, conforme será visto adiante, os veículos certos.  

4.5 A FALÁCIA DA COMUNICAÇÃO DE MASSA NAZISTA 

Diferente do que muitos afirmam, o fenômeno de propagação da ideologia 

nacional-socialista, principalmente no que tange às questões racial e judaica, não se deu única 

e exclusivamente pelo controle estatal dos meios de comunicação de massa. Paul Lazzarsfeld e 

Robert Merton (1975, p. 248) reforçam esse entendimento, afirmando que “o nazismo não 

atingiu seu rápido momento de hegemonia através do controle dos meios de comunicação. Estes 

desempenharam um papel auxiliar.” 

De fato, a concepção que estabelece a comunicação de massa como a grande 

responsável pelo sucesso da propaganda nazista acabou se popularizando por conta da Teoria 
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Hipodérmica33, a qual se tornou um dos paradigmas mais difundidos e a teoria que mais 

influência teve no campo da Com Soc (OLIVEIRA, 2014). 

Por outro lado, o NSDAP considerava a propaganda boca a boca e as reuniões 

públicas como formas nevrálgicas de alcançar as massas, principalmente em relação aos temas 

mais radicais. Segundo Bytwerk (2005), como o argumento para aniquilar os opositores era 

difícil de ser divulgado nos meios de comunicação de massa, os nazistas o colocaram com mais 

veemência na propaganda boca a boca usando oradores e reuniões públicas. Apesar disso, este 

pensamento vem sendo amplamente negligenciado na maioria dos trabalhos relacionados à 

propaganda alemã.  

Percebe-se, portanto, que o princípio central da primeira regra de contágio social de 

Gladwell, a “Lei dos poucos”, foi a forma encontrada pelo NSDAP para propagar os temas mais 

difíceis de apresentar por meio da imprensa, possibilitando-lhes difundir suas ideias que não 

podiam ser impressas.  

De acordo com Bytwerk (2005), para coordenar a atuação desses esforços 

individuais de comunicação, em 1935 o RPL criou o “Reichsring für nationalsozialistische 

Propaganda und Volksaufklärung”34 (RNPV), que funcionou até 1944. O RNPV era composto 

por diretórios nos níveis nacional, de Gau35, municipal e local. Esses escritórios reuniam não 

apenas os propagandistas do partido, mas também aqueles indivíduos que tivessem algum tipo 

de influência na opinião pública em todo tipo de organização concebível. O autor chega a citar 

que até as sociedades de jardinagem dos bairros possuíam representantes no RNPV. 

Dentro desse contexto, os diretórios regionais e locais realizavam reuniões 

regulares, normalmente mensais, e publicavam boletins, cujo foco principal era a propaganda 

______________________ 
33 Vide capítulo 2. 
34 A expressão original foi traduzida para o inglês como “Reich Ring for National Socialist Propaganda and 

People's Enlightenment” (tradução de Randall Bytwerk). Em português, significa “Círculo do Reich para 

Propaganda Nacional-socialista e Esclarecimento do Povo (tradução nossa). 
35 O termo “Gau”, que será mantido no original em alemão, não possui, atualmente, tradução específica. Na 

Alemanha nazista, Gau era a unidade organizacional regional do NSDAP, abaixo do Reich e acima do município. 
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oral, como sugere um dos boletins informativos do RNPV: “A propaganda boca a boca sempre 

foi a parte mais importante do trabalho propagandístico de ‘Gau’, municipal e local do 

círculo”36 (BYTWERK, 2005, n.p, tradução nossa). 

De fato, é inegável que o monopólio da mídia tenha favorecido a influência da 

comunicação nazista, notadamente porque reduziu significativamente os estímulos discordantes 

que chegariam à sociedade alemã. No entanto, pelo que foi apresentado, é possível dizer que a 

mensagem do NSDAP só atingiu o efeito previsto na Teoria Hipodérmica porque, além da 

monopolização, foi completada nas ruas por meio do contato pessoal. 

Sob a ótica de Granovetter, a criação do RNPV pode ser compreendida como uma 

iniciativa de Goebbels que possibilitou à mensagem nazista romper a imbricação relacional, 

promovendo a abertura estrutural descrita no capítulo 2. Em outras palavras, não fosse a atuação 

desses atores locais, a mensagem do NSDAP ficaria restrita aos pequenos círculos nazistas. 

Como milhares de oradores chegavam a todos os nichos sociais em todas as partes do país, a 

mensagem nazista certamente foi ouvida, bem como ganhou força adicional, ao ser entregue 

pessoalmente por comunicadores convincentes, conforme será descrito adiante. 

4.5.1 Os Mavens de Hitler 

De acordo com o pensamento de Hitler (2005), seria muito mais fácil convencer os 

demais alemães por meio dos que estavam próximos, os quais poderiam, de forma espontânea, 

induzir o restante da população a participar da mesma crença. Nas palavras do Führer 

[...] é mais conveniente divulgar a ideia (sic), pelo menos durante certo tempo, dentro 

de um determinado núcleo, para daí selecionar o material humano em condições de 

dirigir o movimento. [...] a constante preocupação da propaganda deve ser no sentido 

de conquistar adeptos, ao passo que a organização deve cuidar escrupulosamente de 

selecionar, entre os adesistas, os lutadores mais eficientes (HITLER, 2005, p. 431). 

 

______________________ 
36 Tradução do original em inglês: “Word-of-mouth propaganda has always been the most important part of the 

work of ‘Gau’, county, and local propaganda ring activity.” (Traduzido do alemão para o inglês por Bytwerk). 
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Nesse sentido, Diehl (1996) divide a propaganda do NSDAP em duas categorias 

distintas: uma era a propaganda de adesão, voltada para todos os alemães e cujo objetivo 

principal era cooptar simpatizantes, ou potenciais Adotantes Iniciais, para usar a nomenclatura 

de Rogers. A outra categoria era direcionada para os membros do partido, um grupo de 

espectadores que já havia absorvido os temas do nacional-socialismo. 

Nesta divisão de públicos-alvo, a autora caracteriza que a comunicação era distinta 

para cada um dos grupos, enfatizando que a mensagem destinada aos membros do partido tinha 

um teor mais radical, empregando sempre argumentos com um tom “profético”. Nesse 

contexto, expressões como “prova de fé” e “sacrifício pelo partido” formavam o jargão 

doutrinário do NSDAP (DIEHL, 1996, p. 82). Nota-se, portanto, que a propaganda partidária 

nazista se preocupava não somente em atingir a massa crítica, mas em preparar, também, um 

material humano capaz de trazer credibilidade à comunicação do partido. 

Essa preocupação fica evidente na produção de livretos de preparação para aqueles 

que realizariam a propaganda oral dos temas nazistas. Estes materiais eram, praticamente, guias 

de argumentação “destinados ao uso diário em conversas com concidadãos” (BYTWERK, 

2005, n.p). Seu conteúdo e abordagem eram diferenciados de acordo com o nicho social no qual 

os propagandistas estariam inseridos: jovens, operários, donas de casa, militares, moças, e assim 

por diante, normalmente fornecendo orientações específicas sobre como responder aos 

principais questionamentos relacionados aos temas nazistas.  

Bytwerk (2005) acrescenta que esses indivíduos se tornavam verdadeiros 

especialistas nos temas nazistas, sendo treinados regularmente e informados de que deveriam 

transmitir a mensagem que os jornais não podiam imprimir, além de estar preparados para 

responder às dúvidas decorrentes desse discurso radical. 

Pelas ideias apresentadas, percebe-se que a comunicação nazista foi planejada para, 

inicialmente, selecionar, dentre os Adotantes Iniciais, um grupo seleto de indivíduos para 
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comunicar a mensagem do nacional-socialismo. A partir desse núcleo, buscou-se então preparar 

especialistas nas questões nazistas, dotando-os de um conjunto particular de conhecimento. 

Estes comunicadores, por suas caraterísticas e traços sociais, podem ser classificados como os 

Mavens de Hitler, de acordo com a nomenclatura proposta por Gladwell. 

Há algo importante a ser esclarecido neste ponto. Embora as temáticas racial e 

antissemita já fizessem parte do pensamento coletivo alemão, a questão dos extermínios em 

massa era controversa. Nesse sentido, Bytwerk (2005) aponta que os nazistas eram sensíveis à 

opinião pública nacional e internacional, e revelar detalhes do Holocausto não faria bem à 

causa. Dessa forma, enquanto os meios de comunicação de massa eram cautelosos e discretos 

ao argumentar pelo aniquilamento dos opositores, os Mavens de Hitler eram instruídos a fazer 

do assunto o centro de todas as reuniões, nas quais deveriam insistir na seriedade dos planos 

judaicos de destruir a Alemanha. 

Nesse discurso contra os “perturbadores” da sociedade alemã, embora a 

Weltanschauung nazista fosse flexível, sua essência estava na convicção de que todos os 

supostos inimigos da ordem nacional-socialista, enquadrados aí eslavos, comunistas, 

capitalistas, entre outros, eram finalmente unidos pelo "cimento dos judeus", para usar a frase 

de Goebbels. Todos estavam unidos a serviço da conspiração judaica pelo domínio do mundo. 

Assim, o argumento básico nazista era que, como os judeus estavam determinados a destruir a 

Alemanha, exterminar os judeus era uma medida defensiva necessária (DIEHL, 1996). 

De acordo com Bytwerk (2005), em 1939, qualquer alemão comum que circulasse 

na sociedade já teria concluído que a questão judaica era uma questão de vida ou morte no 

sentido literal, uma questão sobre quem sobreviveria no futuro da Europa: a superior raça ariana 

ou a judaica, considerada subumana e parasitária. A Alemanha ou os judeus pereceriam. 
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Com base nessa narrativa, os livretos de preparação publicados por Goebbels 

fundamentavam a argumentação dos Mavens de Hitler. Um desses guias instruía em como se 

contrapor aos questionamentos sobre o extermínio de judeus: 

Quem acredita que um parasita (por exemplo, um piolho) pode ser melhorado ou 

alterado? [...] Só podemos escolher entre ser devorado pelo parasita ou destruí-lo. O 

judeu deve ser destruído onde quer que o encontremos! Ao fazer isso, não 

cometemos nenhum crime contra a vida, mas servimos a lei da luta da vida, que 

sempre se opõe ao que é inimigo da vida saudável
37

 (BYTWERK, 2005, n.p, tradução 

nossa). 

No exemplo, percebe-se que os nazistas não buscavam influenciar a população 

alemã a apoiar um genocídio, apenas a ficar indiferente ao destino natural de um parasita, no 

caso os judeus. Depreende-se que, na comunicação nazista, não era necessário persuadir os 

alemães a matarem, eles próprios, os judeus. Eles só precisavam estar dispostos a deixar que 

alguém o fizesse por eles.  

Aos olhos de um observador externo, tal argumentação pode parecer absurda e de 

impossível assimilação. No entanto, uma análise à luz do arcabouço teórico de Gladwell nos 

permite identificar a presença de praticamente todas as condições para que essa mensagem se 

tornasse uma epidemia social. O poder do contexto, os fatores de aderência e os comunicadores 

certos, conforme descritos neste trabalho, fizeram com que ela se encaixasse perfeitamente na 

abordagem darwiniana do nazismo. 

4.5.2 O Grande “Vendedor” 

De acordo com Diehl (1996), os grandes comícios protagonizados por Hitler, 

assumiram relevante papel na conquista de adeptos para o nazismo, bem como na manutenção 

deles. Cabe ressaltar que, até 1935, não havia aparelhos televisores em grande escala na 

______________________ 
37 Tradução do original em inglês: “Who believes that a parasite (e.g., a louse) can be improved or changed? […] 

We can only choose between being devoured by the parasite or destroying it. The Jew must be destroyed 

wherever we meet him! In doing so, we commit no crime against life, rather serve life's law of struggle, which 

always oppose that which is an enemy to healthy life. (Traduzido do alemão para o inglês por Randall Bytwerk) 
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Alemanha, e, mesmo com a popularização do rádio, a presença física de Hitler foi fundamental 

no processo de difusão dos temas nazistas. 

Tal fenômeno se justifica por uma única razão: Adolf Hitler possuía todos os traços 

característicos de um notável “vendedor”, conforme a tipologia de Gladwell. Seu enorme 

carisma e entusiasmo tornavam seu discurso altamente persuasivo e aderente, contagiando, de 

forma sutil e natural, todos ao seu redor (FULLER, 1966). 

Segundo Diehl (1996), existia uma enorme diferença entre presenciar os comícios 

de Hitler e receber sua mensagem através do rádio ou das mídias gráficas. A autora caracteriza 

que suas aparições revestiam-se de uma verdadeira teatralidade, por meio de gestos exagerados 

e uma oratória enfática. Junte-se a isso a música de Wagner, o efeito minuciosamente planejado 

das luzes e a organização espacial do público, e tem-se uma ideia do elevado poder de 

convencimento que esses eventos exerciam sobre os espectadores. 

Além disso, não era somente nas grandes aglomerações populares que Hitler se 

destacava. Fuller (1966) definiu Hitler como um consumado psicólogo, dotado de um 

irresistível magnetismo pessoal, apontando que seu maior talento era sua capacidade de 

pressentir e aproveitar-se do momento psicológico para agir.  

Nesse sentido, um ponto digno de registro foi a declaração de Hermann Rauschning 

(1887-1982), deputado do NSDAP muito próximo de Hitler, em que afirma:  

[...] devo admitir que, na presença de Hitler, tenho, repetidas vezes, me sentido sob 

um domínio, sob uma espécie de hipnose, da qual só consigo libertar-me depois de 

decorrido certo tempo. Ele é realmente um homem notável. Não adianta depreciá-lo 

e ridicularizá-lo. É simplesmente uma espécie de grande feiticeiro (FULLER, 1966, 

p. 218). 

Do ponto de vista comunicacional, percebe-se que a extraordinária habilidade de 

Hitler de transmitir ideias e pensamentos, associada ao seu carisma e entusiasmo, lhe conferia 

um irresistível poder de convencimento, enquadrando-o no perfil dos “vendedores”, na teoria 

de Gladwell. É possível depreender que boa parte do trabalho do corpo de propagandistas do 

RNPV fosse convencer as pessoas a participar dos comícios. Por outro lado, seria bastante 
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ingênuo considerar que não existiram outros “vendedores” como Hitler inseridos no corpo de 

propagandistas do RNPV. Não seria possível, todavia, nos limites da presente pesquisa, 

identificar esses importantes atores. 

4.5.3 Desenvolvendo Conectores 

De acordo com Kater (2004), inicialmente, Hitler não considerava os jovens e 

adolescentes como público-alvo da propaganda do NSDAP, pois não via sentido em cooptar 

pessoas que não podiam votar. No entanto, ao perceber que alguns adolescentes de 16 e 17 anos 

chegavam a ser mais dedicados do que os adultos nas atividades de apoio ao partido, o NSDAP 

procurou dar atenção especial à doutrinação de crianças e adolescentes, sob a perspectiva de 

buscar a continuidade do movimento.  

Nesse sentido, após assumir o poder, Hitler implantou uma reforma na educação, 

impactando todas as crianças, adolescentes e jovens do país, conforme descrito no capítulo 3. 

Dentre as medidas reformistas, a alteração na estrutura profissional dos docentes foi a que mais 

trouxe reflexos sobre a difusão dos temas nazistas. Destaca-se que, a partir de 1933, os 

professores não eram mais contratados com base em sua qualificação profissional, mas de 

acordo com seu seguimento ideológico da doutrina nazista, após verificação dos seus 

antecedentes políticos. Como resultado direto, estes passaram a atuar como agentes a serviço 

do NSDAP na disseminação de suas crenças (KANDEL, 1935). 

Ademais, o RPL produzia guias especiais para preparação dos docentes, definindo 

os conteúdos e a metodologia mais apropriada para inserir, em cada classe letiva, os temas 

nazistas. Nesse contexto, os próprios docentes passavam por treinamento específico e 

doutrinação, antes de estarem autorizados a lecionar, o que forçou vários profissionais a 

alterarem seus métodos de ensino a fim de continuar trabalhando (KANDEL, 1935). 

Por tudo isso, sob a perspectiva teórica de Granovetter, pode-se compreender a 

reforma na educação alemã como um esforço nazista para situar socialmente sua mensagem na 
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imbricação estrutural, atingindo todos os nichos e camadas da sociedade alemã. Considerando 

que o período escolar constituía uma parte relevante do tempo diário dos estudantes, e que o 

conhecimento transmitido nas escolas possivelmente era o único ao qual tinham acesso, pode-

se ter uma ideia do poder comunicacional que esses docentes adquiriram na Alemanha nazista.  

Se os professores, de fato, acreditavam ou não nos temas nazistas, é outra questão, 

a qual não será abordada no presente estudo. No entanto, estes importantes atores constituem 

uma boa representação dos “conectores” de Gladwell. Sua posição altamente sociável dentro 

das redes sociais e o compromisso de propagar as ideias do NSDAP acabavam tornando a 

mensagem nazista altamente contagiosa a partir do momento que era transmitida por eles. 

4.6 SUMÁRIO DOS FATORES DE SUCESSO DA COMUNICAÇÃO NAZISTA 

Considerando de suma importância todas as ações de influência e manipulação 

psicológica desenvolvidas pelo NSDAP, é importante identificar o porquê de o referido 

processo ter logrado êxito, espalhando-se como uma tendência na Alemanha e iniciando uma 

epidemia social, conforme o conceito de Gladwell. Dada a amplitude do tema, serão abordados 

apenas alguns fatores que permitem ilustrar a aplicabilidade da teoria de Gladwell, sem 

preocupação em hierarquizá-los. 

Em primeiro lugar, a proposta que Hitler e Goebbels ofereceram à população alemã 

foi praticamente irresistível. Trocar os problemas decorrentes da derrota na 1ª GM e da 

depressão de 1929 por uma nova Alemanha, próspera e livre, era justamente o que aquela 

sociedade queria. O poder do contexto é um ponto chave na teoria de Gladwell. Nesse sentido, 

a possibilidade de se livrar da situação de caos e desordem tornou a população da Alemanha 

mais suscetível a adotar a “nova” solução política apresentada pelo NSDAP.  

Outro fator importante foi a forma de apresentar os temas nazistas. Essa concepção 

reveste-se de grande importância no modelo teórico de Gladwell. Conforme foi apresentado, 

ferramentas como filmes, música, discurso, cartazes, símbolos, saudações, frases de efeito, 
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entre outros, imprimiram um enorme fator de aderência à comunicação do NSDAP. Ademais, 

Goebbels trabalhou massivamente as mensagens para que o coletivo alemão percebesse, 

aceitasse, se engajasse e não esquecesse. 

Por último, a relevante atuação de Mavens, Conectores e Vendedores, influenciando 

o pensamento de sua comunidade e relativizando o poder dos meios de comunicação de massa 

de Goebbels. Pode-se dizer que tão importante quanto a imprensa nazista era seu corpo de 

propagandistas, que chegava ao nível de bairro. O extenso círculo de oradores do partido 

permitiu enfatizar a ameaça dos “perturbadores” da ordem nacional-socialista, uma verdadeira 

propaganda de guerra na “luta de vida ou morte” do país contra a força motriz por trás de seus 

inimigos.  

Isso posto, conclui-se a análise da comunicação nazista e do seu processo de 

difusão. Foram mencionados e analisados, com base no modelo teórico de Malcolm Gladwell, 

os principais acontecimentos e as ações empreendidas para que as ideias nazistas alcançassem 

o Tipping Point, tornando-se uma epidemia social na Alemanha do período entreguerras. 

 



 

5  CONCLUSÃO 

A análise da transformação do mindset de uma sociedade requer uma abordagem 

teórica abrangente, que permita ao pesquisador uma apreciação profunda o suficiente para lidar 

com a complexidade das relações sociais. O processo de difusão de uma nova tendência implica 

a existência de fatores que vão além da inovação em si, demandando também outros 

catalisadores, os quais, operando em conjunto, impulsionam a massa crítica em direção ao 

Tipping Point. Este fenômeno tenderá a ser malsucedido quando desconsidera o relevante papel 

dos indivíduos no interior das redes sociais, assim como o contexto de recepção da mensagem 

pretendida. O modelo teórico de Gladwell, conforme descrito neste trabalho, cumpre o requisito 

da abrangência e permite uma análise profunda das chamadas epidemias sociais. 

O ambiente criado na Alemanha a partir de 1919 foi caracterizado por complexos 

problemas políticos e econômicos herdados do acordo de paz que oficializou o fim da 1ª GM. 

A ansiedade e a desordem geradas pelas privações impostas no Tratado de Versalhes acabaram 

se amplificando com a crise de 1929, reverberando o sentimento revisionista e elevando Hitler 

e o NSDAP a uma posição de protagonismo na política do país. O sentimento de injustiça e o 

orgulho alemão ferido foram os ingredientes de que Hitler precisava para chegar ao poder em 

1933, explorando um discurso de restauração da ordem, da segurança e da prosperidade alemã. 

A ascensão de Hitler permitiu ao NSDAP dar amplitude à sua estratégia de 

transformar a população da Alemanha em parte integrante da realidade nazista. Para tanto, era 

necessário alterar, por meio de uma comunicação eficaz, alguns valores e crenças da sociedade 

alemã. Esse projeto de poder envolveu inúmeros programas políticos, porém a essência da 

narrativa nazista estava na convicção da superioridade racial ariana e do antissemitismo. Juntos, 

esses dois temas levaram a população alemã a testemunhar passivamente a adoção progressiva 

de medidas cada vez mais repressivas contra os “inimigos” da ordem nacional-socialista, 

culminando no extermínio em massa de milhões de pessoas. 
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Acerca do processo comunicacional, em primeiro lugar, pode-se dizer que a retórica 

nazista, considerando o contexto descrito acima, conseguiu que sua ideologia, embora possuísse 

raízes históricas distantes, fosse percebida como algo novo pela sociedade alemã. Além disso, 

a comunicação nazista esforçou-se para traduzir sua mensagem inicial complexa em ideias 

palatáveis e de fácil compreensão para o restante da população alemã, superando o problema 

do abismo comunicacional.  

Sobre a mensagem nazista em si, pode-se afirmar que, ao trabalhar com as vertentes 

da repetição e da concentração, o NSDAP impregnou seus temas em praticamente todos os 

locais da sociedade alemã. Além disso, a mensagem se tornava irresistível na medida em que o 

receptor não conseguia diferenciar a propaganda da diversão, o que lhe conferia um elevado 

fator de aderência, elemento de suma importância na teoria de Gladwell.  

Outro ponto digno de registro foi o plano cuidadoso e consistente de comunicar a 

“Solução Final” à Alemanha. Nesse sentido, o eficiente círculo de propagandistas do NSDAP 

mostrou-se tão ou mais importante que os meios de comunicação de massa, normalmente o 

foco da literatura relacionada à propaganda nazista. A atuação de Mavens, Conectores e 

Vendedores foi crucial para reforçar a mensagem nazista nos fóruns menos visíveis de reuniões 

e conversas públicas, arenas mais imediatas e, às vezes, mais credíveis, permitindo que o 

discurso mais radical não se submetesse ao risco da publicidade estrangeira adversa. 

Isso posto, a consideração do sucesso ou fracasso da comunicação nazista, 

inevitavelmente, envolve o debate acerca do apoio da população alemã ao Holocausto. Uma 

interpretação sustenta que a passividade geral em relação ao destino de milhões de vítimas foi 

resultado da indiferença, de não saber ou não querer saber o que se passava dentro dos campos 

de concentração. A segunda interpretação vê o silêncio da sociedade alemã como expressão de 

um amplo consenso sobre a política de Hitler, uma espécie de acordo tácito de que não havia 

necessidade de se posicionar ativamente sobre o Holocausto. Este trabalho considera a segunda 
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interpretação, sugerindo que a postura alemã foi resultado de uma gradual internalização e 

assimilação dos temas nazistas, a partir das ações de influência executadas pelo NSDAP. 

Em face dos resultados observados, o fenômeno alemão pode ser compreendido 

como um exemplo histórico de epidemia social, conforme a teoria de Gladwell, não sendo 

possível, porém, afirmar com precisão em que momento os temas nazistas atingiram o Tipping 

Point. O fato é que, de certa forma, a sociedade alemã foi a primeira vítima do nazismo; Não 

tanto da violência física, mas da manipulação psicológica, que a cercava, pressionava e 

instigava, presente desde o momento em que acordava até a hora em que adormecia, 

oferecendo-lhe um sentido e um objetivo pelo qual viver. 

Pode-se afirmar, portanto, que o propósito do presente trabalho foi atingido, tendo 

sido descritos e analisados os principais fatos relacionados à construção do mindset nazista na 

Alemanha do entreguerras. Outrossim, por meio de um desenvolvimento analítico com base em 

uma teoria abrangente, todas as questões levantadas no primeiro capítulo foram respondidas. 

Finalmente, considerando a simplicidade da teoria de Gladwell, sugere-se sua utilização em 

futuras pesquisas no âmbito da Marinha do Brasil, não se restringindo somente à temática das 

Operações Psicológicas, mas também sob a égide da Comunicação Social.  

Para tanto, cabe destacar que, na atualidade, o Tipping Point assume uma 

perspectiva mais complexa, considerando os avanços tecnológicos e a informatização da 

sociedade. Em tal contexto, o funcionamento das redes sociais, agora digitais, ampliam 

exponencialmente a velocidade da informação e o poder dos laços fracos, surgindo novos 

atores, como “seguidores”, “influenciadores digitais”, “algoritmos”, dentre outros. Sugere-se, 

portanto, em pesquisas futuras, mesclar o modelo de Gladwell com outras teorias da área da 

comunicação digital, de modo a explorar seus aspectos complementares. Esta construção do 

conhecimento é importante para ampliar o pensamento crítico da sociedade brasileira 

contemporânea, tornando-a menos suscetível e mais resistente a fenômenos dessa natureza. 
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FIGURA 1 - Curva de Difusão da Inovação (DOI) de Everett Rogers 

Fonte: Adaptado de Kaminski (2011, n.p). 

 

 

 

FIGURA 2 - Abertura Estrutural de Mark Granovetter 

a) Laço forte 

b) Laço fraco 

Fonte: Do Autor. 
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FIGURA 3 - Tipping Point a partir da perspectiva de Geoffrey Moore da curva de DOI 

Fonte: Do Autor. 


