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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como proposta refletir sobre o uso do mito em 

episódios históricos e avaliar suas consequências. O objetivo é identificar, 

analisar e estabelecer relações entre as várias formas de mito e o nazismo. 

Compreender em que medida o mito foi o causador das perturbações sociais 

na Alemanha e em outras sociedades. Tentaremos demonstrar que ascensão 

do nazismo em 1933 à 1945, aconteceu, em parte, devido aos problemas mal 

resolvidos durante o fim da Primeira Guerra Mundial, o que envolveu uma 

complexa cadeia de eventos, como o revanchismo, o nacionalismo, alianças 

militares e o expansionismo territorial. Nesse contexto, o mito encontrou as 

condições ideais para causar desordem social. O mito, muitas vezes, não foi 

levado em consideração por muitos autores, o que se revelou um grande erro, 

pois ele foi um dos principais atores durante toda a história social e política da 

humanidade e que nas décadas de trinta e quarenta, revelou todo o seu poder 

sem que as sociedades dessem conta, resultando na Segunda Guerra Mundial. 

A incapacidade humana de lidar com as forças míticas, que em momentos de 

perigo sobrepõem às demais forças sociais e a razão, foi capaz de mudar a 

história da humanidade e a vida de milhões de pessoas. 

 

Palavras-chave: Mitos, símbolos, ritos, nazismo e genocídio. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 This dissertation aims to reflect on the term myth. The purpose is to 

identify, analyze and establish relations between the various forms of myth and 

Nazism, in order to understand to what extent the myth was the cause of the 

social disturbances in Germany and consequently in other societies. We will try 

to show that the rise of Nazism between 1933 and 1945 came partly from the 

unresolved problems of the end of World War I, which involved a complex chain 

of events, such as revanchism, nationalism, military alliances and territorial 

expansionism. In this context, myth has found the ideal conditions for causing 

social disorder. The myth has often been overlooked by some authors, which 

proved to be a great mistake since it has been one of the main factors 

throughout the social and political history of humanity and, unnoticed by 

societies, revealed all its power in the thirties and forties resulting in World War 

II. The human inability to deal with the consequences of myth - that are 

strengthened in periods of threat and overlap other social forces and reason - 

were able to change the history of humanity and the lives of millions of people. 

 

Keywords:  Myths, symbols, rites, nazism and genocide 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1 - Escudo da Sociedade Teosófica de Blavatsky e a suástica. ....................... 60 

Figura 2 - "Construa lares e albergues para a Juventude". ......................................... 81 

Figura 3 - “O Judeu Süss” (“O doce Judeu” 1940) e “O Judeu Eterno” (1940). ........... 83 

Figura 4 - “Por trás das potências inimigas: o judeu". “O Judeu Eterno” (1940). ......... 83 

Figura 5 - O “Grande Salão” e o Portão de Brandenburgo. ......................................... 94 

Figura 6 - Pôster oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. ............................... 96 

Figura 7 - Wewelsburg sede das SS. Cripta (esquerda) Sol Negro (direita). ............. 108 

Figura 8 - SS Totenkopfverbande – SS da “caveira”. ................................................ 110 

Figura 9 - Insígnias das SS Vikings. ......................................................................... 114 

Figura 10 - Cartazes de propaganda das SS-Vikings. ............................................... 114 

Figura 11 - Cartaz de propaganda da Juventude Hitlerista (Hitlerjugend). ................ 117 

Figura 12 - Urna funerária com a suástica. ............................................................... 132 

Figura 13 - Tian Tan Buddha, (Grande Buda). .......................................................... 133 

Figura 14 - Deuses e a suástica. .............................................................................. 134 

Figura 15 - Resort Sunny Beach - Nesebar, Bulgaria. ............................................... 134 

Figura 16 - Torre Carlsberg - Dinamarca. ................................................................. 135 

Figura 17 - Mercadorias com a Suástica. .................................................................. 136 

Figura 18 - Manchetes sobre a suástica. .................................................................. 137 

Figura 19 - Coronado Island, San Diego, Califórnia - Mapa temático. ....................... 138 

Figura 20 - Coronado Island, San Diego, Califórnia - Mapa relevo. ........................... 138 

Figura 21 - Coronado Island, San Diego, Califórnia - Suástica. ................................ 139 

Figura 22 - Budista e neonazista: símbolos e seus significados. ............................... 140 

Figura 23 - Machetes: Suástica em piscina no Brasil. ............................................... 140 

Figura 24 - Miss Hitler 2014. ..................................................................................... 141 

Figura 25 - Águia Heráldica. ..................................................................................... 142 

Figura 26 - Runas. .................................................................................................... 144 

Figura 27 - Anel das SS - “Anel da caveira”. ............................................................. 145 

Figura 28 - Punhal SS – “A lealdade é minha honra”. ............................................... 145 



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ................................................................................................. 11 

CAPÍTULO 1 - CONCEITO DE MITO  .............................................................. 15 

1.1 Conceito de Mito  ............................................................................................. 15 

1.2 Mito Segundo Theodor W. Adorno e Max Horkheimer  ................................. 20 

1.3 Mito Segundo Ernst Cassirer e Carl Gustav Jung  ........................................ 25 

1.4 Mito Segundo Raoul Girardet  ......................................................................... 35 

CAPÍTULO 2 – ORIGENS DO ÓDIO  ............................................................... 38 

2.1 Primeira Guerra Mundial  ................................................................................. 38 

2.2 Partido Nazista  ................................................................................................ 46 

2.3 Movimentos Religiosos, Esotéricos e Ocultos  ............................................. 56 

2.4 Religião Nazista e o Mito do Salvador  ........................................................... 66 

2.5 Propaganda Nazista e o Judeu Mítico ............................................................ 76 

CAPÍTULO 3 – MITO E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL  ............................... 98 

3.1 Deuses e Heróis Nazistas - As SS: Os Super-Home ns de Hitler  .................. 98 

3.2 Ahnenerbe (“Herança Ancestral”)  ................................................................ 115 

3.3 Lebensborn (Fonte da Vida)  ......................................................................... 116 

3.4 Juventude Hitlerista  ...................................................................................... 116 

3.5 Médicos Nazistas  .......................................................................................... 120 

3.6 Segunda Guerra Mundial  .............................................................................. 125 

CAPÍTULO 4 – SIMBOLOGIA NAZISTA  ...................................................... 130 

4.1 Suástica  ......................................................................................................... 130 

4.2 Águia Heráldica  ............................................................................................. 142 

4.3 Cruz de Ferro  ................................................................................................. 143 

4.4 Runas  ............................................................................................................. 143 

4.5 Anel das SS  ................................................................................................... 144 

4.6 Punhal das SS  ............................................................................................... 145 

CAPÍTULO 5 – MITO E DESTRUIÇÃO  ......................................................... 147 

5.1 Conferência de Wannsee  .............................................................................. 147 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  ........................................................................... 159 

BIBLIOGRAFIA  ............................................................................................. 160 

 





11 
 

INTRODUÇÃO 

 

“Os homens quando não são forçados a lutar por 

necessidade, lutam por ambição”.                             

         

“Mas a ambição do homem é tão grande que, para 

satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal 

que daí a algum tempo pode resultar dela”.  

         

Maquiavel, Nicolau. 

 

 

O estudo do mito serve como instrumento para compreender a dinâmica 

social e seu poder na construção do caos que culminou no maior genocídio da 

história moderna, o genocídio nazista. O homem possui uma extraordinária 

habilidade quando se trata do aniquilamento dos seus semelhantes e, para 

este fim, criou armas químicas, biológicas, nucleares, além de outros vários 

métodos e técnicas horríveis.  

Este estudo busca fornecer subsídios para a compreensão do papel do 

mito no nazismo, examinaremos o mito em suas várias formas: mitológica, 

política, social e psicológica, na transformação social alemã e 

consequentemente no aniquilamento de milhões de pessoas. 

Estudar os mitos nazistas e suas características como fenômenos da 

modernidade tardia, é uma forma de oferecer um novo olhar sobre a sociedade 

alemã da época e sobre o que levou altos funcionários do governo e a 

sociedade alemã a aderirem a estas novas ideias. Tentaremos compreender 

como se deu essa transformação social e o que levou a cometerem genocídio, 

a influência dos personagens míticos na glorificação racial até o crime de 

genocídio.  

Esse estudo é de extrema relevância para entendimento do crime de 

genocídio e também para a preservação da memória das vítimas de crimes 

desta espécie. Nos dias atuais, o tema não é foco de tantas pesquisas como 

anteriormente e, vale ressaltar, existem poucos estudos que relacionam a 

questão do genocídio ao mito.  
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Proponho uma nova abordagem, na qual a explicação da barbárie 

nazista não é realizada exclusivamente por meio de um viés político, mas 

também, e especialmente, por meio da ideia do mito como um grande poder 

cativante, capaz de influenciar toda uma sociedade.  Tentaremos mostrar que, 

entre o alto escalão nazista, teria existido um elo místico, esotérico e religioso, 

formado de ordens iniciáticas e obscuras, que procuravam justificar a ideia de 

uma superioridade racial.  

Dessa maneira, evidenciamos como os nazistas se apropriaram de 

mitos, lendas e símbolos de outras sociedades, por vezes destorcendo-os em 

seu favor, e também como se utilizaram de objetos sagrados, que lhes 

propiciariam os “poderes mágicos” necessários para dominação do mundo 

pelos seus “super-humanos”.  

Essa carnificina foi cometida por pessoas comuns, amigos, 

aparentemente sem traços de ferocidade, que não conseguiam viver em um 

mesmo território, pois que estavam envoltos em um mito supra racial, que os 

fazia acreditar na necessidade de destruição daqueles considerados 

“inferiores”.  

Nesse sentido, o estudo do mito ganha importância também na esfera 

geopolítica, pois por meio dele governos foram desestabilizados, 

reconfigurando todo o contexto internacional de uma época e suas implicações 

sociais, uma vez que o mito desempenha um papel de grande importância na 

vida humana. Tentaremos desenvolver questionamentos sobre a relação entre 

Estado e seus mitos, assim como seus diferentes discursos e utilizações.  

Conforme mostra Eliade (1963, p.24), o mito é um elemento essencial da 

civilização humana; longe de ser uma vã fabulação é, pelo contrário, uma 

realidade viva, à qual constantemente se recorre. Ele torna-se modelo para as 

atividades humanas. 

A elite nazista se utilizou do mito para defender o direito da raça ariana 

alemã e sua ocupação, expansão e anexação de territórios, rumo à conquista 

mundial e à “limpeza” étnica, por meio do genocídio de populações inteiras, em 

especial a judaica. A Alemanha idealizada, porém, não se restringia a uma 

Alemanha “limpa” de judeus, ou de todos os “indesejados”, nem apenas à 

conquista de outros povos. Os nazistas queriam descobrir as terras míticas, 
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habitadas por povos mágicos, no centro da Terra ou continentes perdidos, a fim 

de se apropriar de seus poderes mágicos para a dominação mundial. 

Isto posto, abordaremos, no primeiro capítulo, o conceito de mito e suas 

várias formas de utilização no decorrer da história da humanidade, em especial 

no período de 1933 a 1945, quando se deu a ascensão dos nazistas ao poder. 

Com a moral abalada após Primeira Guerra Mundial, os mitos germânicos 

ressurgiram com força total no regime nazista. O aspecto esotérico do nazismo, 

juntamente com a apropriação de mitos de origem, teve como objetivo cativar e 

exaltar o glorioso passado e o culto a seus heróis.  

Para esse estudo, foram escolhidos autores cujas pesquisas abordam a 

ideia de mito e de suas várias possibilidades de uso, como Mircea Eliade, que 

faz um panorama amplo dos mitos primitivos, e também Maria Lamas, Theodor 

W. Adorno, Max Horkheimer, Ernst Cassirer, Carl Gustav Jung e Raoul 

Girardet, que analisam o mito sob aspectos específicos na cultura alemã.  

 No segundo capítulo, remontaremos as origens do ódio aos judeus, sua 

construção no decorrer da história e sua utilização pela Propaganda Nazista, 

para fortalecer a imagem mítica destrutiva do judeu em contraposição ao mito 

do “grande alemão”. Iniciaremos os estudos no contexto da Primeira Guerra 

Mundial e suas consequências: a assinatura do Tratado de Versalhes, a 

construção do Partido Nazista, e suas ligações com sociedades míticas, 

movimentos esotéricos e ocultos. Assim, procuraremos demonstrar como os 

nazistas tentaram transformar a ordem mundial por meio da criação de uma 

nova religião, que tinha Hitler como messias e salvador da “nova Alemanha”. 

 No terceiro capítulo, analisaremos o mito na transformação social e 

cultural do povo alemão, quando da derrota da Alemanha na Primeira Guerra 

Mundial, que acaba por fortalecer o nacionalismo e a busca por uma nova 

identidade. Assim, surgem o culto ao herói nazista e as Schutzstaffel (SS). 

Essas tropas seriam cultuadas de várias formas: em suas vestimentas, em seu 

patriotismo, em sua lealdade e em sua obediência desmedida às ordens de 

Hitler, até mesmo por parte de tropas estrangeiras. Esse fascínio pelas “tropas 

negras” criou o mito do soldado indestrutível e fez com que muitos soldados de 

tropas adversárias se alistassem no exército nazista graças a admiração pelas 

SS, o que reforçou a ideologia nazista e o mito se superioridade racial. 
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Neste capítulo, também será explorada a ideia de que a Propaganda 

Nazista foi utilizada para reavivar antigas crenças e lendas medievais, além do 

culto e adoração de antigos deuses e heróis. Ao mesmo tempo, através das 

tropas das SS e da Juventude Hitlerista, a propaganda teve como objetivo 

procurar, de todas as formas, meios e condições para a reprodução social de 

novos super-humanos e de um novo modelo de sociedade. Mostraremos que 

essa reprodução se deu tanto pelo Estado alemão, que financiou estudos para 

a busca de uma herança ancestral mágica, como pela comunidade médica, 

que buscou, por meio de experimentos com seres humanos, transformar 

cidadãos em super soldados. 

 O quarto capítulo será dedicado à simbologia nazista. Buscaremos as 

origens históricas de alguns símbolos e adornos utilizados pelos nazistas e 

vistos como mágicos ou sagrados. Símbolos como a Águia Heráldica, as runas, 

o anel da “caveira”, o punhal das SS e a suástica, foram usados para reforçar a 

identidade alemã em antigos rituais germânicos. Mostraremos também que a 

suástica, cuja origem, segundo alguns estudos, remonta ao período de 4.000 

mil a 12.000 anos a.C, ganhou um novo significado no regime nazista, e 

passou de símbolo do divino e sagrado, para símbolo da maldade e 

intolerância racial.  

 Por fim, no quinto capítulo, o foco central será a Conferência de 

Wannsee, na qual ficou acordada a destruição do povo judeu e de outras 

raças. Mostraremos também a origem do termo “genocídio”, criado pelo jurista 

judeu e polonês, Raphael Lemkin, na década de quarenta. Em suma, 

demonstraremos o poder do mito como objeto de destruição social, moral, 

política, econômica e de si mesmo. 
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CAPÍTULO 1 - CONCEITO DE MITO 

1.1 Conceito de Mito 

 Nesse capítulo abordaremos algumas conceituações do mito para isso, 

é necessário antes retroceder às suas raízes históricas e sociais. O mito 

sempre fez parte da história da humanidade, muitas vezes foi amplamente 

utilizado em nome de um interesse político, ideológico ou religioso. O mito é, 

pois, um elemento essencial da civilização humana; longe de ser uma vã 

fabulação, é pelo contrário, uma realidade viva, à qual constantemente se 

recorre (ELIADE, 1963, p.24). Ele torna-se modelo para as atividades 

humanas. 

Assim, o nazismo recorreu aos mitos, a um passado de glórias e antigos 

heróis, e transformou símbolos e ritos, redimensionou a vida social e cultural do 

povo alemão, em nome da ideia de uma raça superior, e de sua predestinação 

como povo escolhido, provedor do direito divino de ocupar outros territórios e 

dominar outros povos, na construção da raça perfeita e de um Reich de mil 

anos. 

          Autores divergem quanto à origem do conceito de mito, e é difícil obter 

uma definição ampla e consensual do termo. Vale lembrar que, hoje, há 

diversas formas de mito, e que esse termo se desvinculou de seu sentido 

original, se modificou e se diversificou com o passar do tempo.  

          Essa definição tão ampla possibilita detectar diversas formas de mito ao 

longo de toda a história humana. Sendo assim, não se faz necessário procurar 

a versão mais antiga ou original de um determinado mito, já que isso pode se 

tornar uma tarefa inalcançável. Com efeito, Mircea Eliade ressalta que o mito 

dos “primitivos” reflete ainda uma condição primordial, mas devemos levar em 

conta o contexto original do mito em questão. Tomando as palavras Richard 

Buxton (in: Mitos Clássicos, 2015, p.22) “uma história tradicional socialmente 

poderosa”.  
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“(...) mito é uma história porque apresenta um conjunto 
de eventos em uma sequência narrativa; é tradicional 
por ser transmitido de geração a geração; e é 
socialmente poderoso ao explorar valores de grupos 
sociais e de comunidades” (...) seu poder perene de 
inspirar grandes obras de arte e a grande poesia, tanto 
nos tempos antigos quanto ao logo dos séculos, até os 
dias atuais. (Richard Buxton, in: Mitos Clássicos, 2015, 
p.22).  
 

         Mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser 

abordada e interpretada em perspectivas múltiplas e, muitas das vezes, 

complementares. Porém, com o tempo, ele se tornou algo ligado àquilo que 

não existe de fato, algo que o cristianismo judaico relegou para o plano da 

mentira e da ilusão, de tudo aquilo que não fosse justificado ou legitimado por 

um dos dois Testamentos (ELIADE,1963, p.12). Como argumenta Eliade: 

 

“Há mais de meio século, os especialistas ocidentais 
situaram o estudo do mito numa perspectiva que 
contrastava sensivelmente com a do século XIX. Em 
vez de, como os seus antecessores, tratarem o mito na 
acepção usual do termo, ou seja, enquanto fábula, 
invenção, ficção, aceitaram-no tal como ele era 
entendido nas sociedades arcaicas, nas quais, pelo 
contrário, o mito designa uma história verdadeira e, 
sobretudo, altamente preciosa, porque sagrada, 
exemplar e significativa. Mas este novo valor semântico 
atribuído à palavra mito torna o seu emprego na 
linguagem corrente bastante equívoco. Com efeito, 
este termo é hoje utilizado tanto no sentido de ficção ou 
de ilusão como no sentido familiar, sobretudo para os 
etnólogos, sociólogos e historiadores das religiões, de 
tradição sagrada, revelação primordial, modelo 
exemplar”. (ELIADE, 1963, p.09). 

 

          Em suma, o mito confere significado e valor à existência de uma 

sociedade em certo período histórico, fundamenta comportamentos sociais, 

valores e crenças, dando-lhe explicações no decorrer do tempo. O mito conta 

uma narração de uma criação pela destruição do Mundo em seguida de uma 

nova criação e da instauração da Idade de Ouro e a ideia do Eterno Retorno. A 

substituição do velho mundo por um novo mundo paradisíaco.  

          Ainda segundo o autor, “O mito é considerado como uma história 

sagrada, e, portanto, uma história verdadeira, porque se refere sempre à 

realidade. O mito cosmogónico é verdadeiro porque a existência do Mundo 
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está aí para provar. O mito da origem da morte é também verdadeiro porque a 

mortalidade do homem prova-o, e assim por diante”. (ELIADE, 1963, p.13).                     

          O mito de origem narra uma situação nova, prolonga e complementa o 

mito cosmogónico. O mito de origem assim como o mito cosmogônico partem 

do princípio da criação do começo de tudo, ou seja, a criação do mundo. A 

narrativa dos contos míticos em geral começa com a escuridão e o caos ou um 

vazio infinito. Desse vazio surge o criador, que dá forma ao universo, aos 

astros e às divindades, responsáveis pela criação dos animais, plantas e dos 

seres humanos: 

“A definição que a mim, pessoalmente, me parece a 
menos imperfeita, por ser a mais ampla, é a seguinte: o 
mito conta uma história sagrada; ele relata um 
acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo 
fabuloso do "princípio".  Em outros termos, o mito narra 
como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, 
uma realidade passou a existir, seja uma realidade 
total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, 
uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 
instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma 
"criação": ele relata de que modo algo foi produzido e 
começou a ser. O mito fala apenas do que realmente 
ocorreu, do que se manifestou plenamente. Os 
personagens dos mitos são os Entes Sobrenaturais. 
Eles são conhecidos sobretudo pelo que fizeram no 
tempo prestigioso dos "primórdios". Os mitos revelam, 
portanto, sua atividade criadora e desvendam a 
sacralidade (ou simplesmente a "sobrenaturalidade") 
de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as 
diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do 
sagrado (ou do "sobrenatural") no Mundo. É essa 
irrupção do sagrado que realmente fundamenta o 
Mundo e o converte no que é hoje. E mais: é em razão 
das intervenções dos Entes Sobrenaturais que o 
homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e 
cultural”. (ELIADE, 1972, p.09). 

 

          Uma das principais características gerais dos mitos é o conto dos 

poderes sobrenaturais, sagrados, mágicos e religiosos; as manifestações de 

grandes entidades, monstruosas ou divinas, na destruição e reconstrução do 

mundo. Muitas vezes, esses contos se caracterizam pela história de um herói 

nacional, humilde, que se torna forte e poderoso, salvador do povo e de todo 

mal.  

A história narrada pelo mito também constitui conhecimento de ordem 

esotérica, do qual Hitler e os nazistas fizeram grande uso. O mito foi usado 

como grande poder cativante, capaz de influenciar toda uma sociedade. Os 
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nazistas se apropriaram e distorceram mitos, lendas e símbolos de outras 

sociedades a seu favor. Também se apossaram de objetos sagrados, com o 

objetivo de fornecer à Alemanha os poderes mágicos necessários para dominar 

o mundo com seus “super-humanos”.  Com efeito, no alto escalão nazista, teria 

existido um elo místico, esotérico e religioso, formado de ordens iniciáticas e 

obscuras, que justificavam uma suposta superioridade racial.  

A história dos povos germânicos que vai refletir, mais tarde, nas 

características místicas do nazismo. Segundo Maria Lamas (2000, p.13), ao 

falar sobre mitologia dos Germanos, ela nos mostra que esse termo foi usado 

pela primeira vez pelo grego Pytheas, no século IV a.C. e os seus 

antepassados estabeleceram-se na Escandinávia e nas costas meridionais do 

mar Báltico cerca de dois mil anos antes da era cristã. Haveriam diversas tribos 

germânicas com sensíveis diferenças linguísticas e culturais, elas 

frequentemente entravam em conflito. Tinham em comum um conjunto de 

crenças míticas Indo-Europeia, seu isolamento propiciou a criação de sua 

própria rede de mitos. 

Eles se dividiam em três ramos, cada um formando um grande grupo: 

Germanos do Norte, que viviam nos países escandinavos; os de Leste ou os 

Gotões, que se estabeleceram primeiro entre o Óder e o Vístula, e depois 

passaram a se estabelecer, por volta do século II a.C, nas proximidades do Mar 

Negro; e os do Sul, do Mar Báltico, que formavam o centro da civilização 

germânica. Mais tarde, estes rumaram em direção ao rio Reno e Danúbio 

entrando em conflito com os Romanos. Algumas tribos passaram também a 

viver na Grã-Bretanha. Assim, os germanos do Norte foram antepassados dos 

Escandinavos, e os germanos do Oeste e do Sul do mar Báltico, foram os 

antepassados dos Alemães e dos Anglo-Saxões.  

Segundo Lamas (2000), essa dispersão do povo germânico influenciou 

sua cultura e suas concepções religiosas, porém, não é possível separar os 

mitos e cultos nórdicos e anglo-saxões, senão a partir do século II a.C. 

A mitologia germânica no período mais antigo localiza-se, 

temporalmente, entre a Idade da Pedra, a Idade do Bronze e os primeiros 

séculos da Idade do Ferro. As descobertas sobre seu comportamento e rituais 

funerários derivam de descobertas arqueológicas, principalmente na Suécia.  
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A Idade da Pedra caracteriza-se pela existência de túmulos coletivos e 

individuais, e também de gravuras de figuras mágicas, que proporcionariam 

aos caçadores maior abundância de caça, e terracotas de animais, utilizadas 

como amuletos. Por meio destas evidências, Lamas (2000) argumenta a que é 

possível dizer que os germanos já acreditavam na existência de seres 

sobrenaturais que os protegiam, e para os quais dedicavam sacrifícios. 

Na Idade de Bronze, era comum encontrar objetos colocados junto aos 

mortos. Também foram identificados navios feitos de bronze e ouro, gravados 

com a imagem do Sol, astro de veneração. Também, nessa época, estudos 

mostram que eles acreditavam em poderes sobrenaturais na figura humana. 

Verificou-se que os povos de origem indo-europeia acreditavam em um deus 

que personificava o céu e que os Germanos chamavam pelo nome de Tiuz ou 

Tiwaz (os Escandinavos chamavam-lhe Tyr), termo que corresponde, 

linguisticamente, ao Zeus grego e ao Júpiter latino. 

Já na Idade de Ferro, que compreende o período de 900 a 200 anos a. 

C., ficaram obscuros. Lamas (2000, p.16) supõe que os Germanos 

estabelecidos na região do Mar Báltico e Na região da Escandinávia tenham 

recebido influência dos Celtas, que invadiram essa região. 

Sobre a Germânia antiga, a autora mostra que, na Islândia e nos países 

escandinavos, só se veio a ter conhecimento do Cristianismo 600 anos depois 

da França, da Bretanha e da Irlanda. Por meio desses dados, a autora 

argumenta que houve um prolongamento dos mitos no Norte da Europa, da 

Bretanha e da Irlanda, assim como influência cristã nos poemas Irlandeses. 

Os mitos germânicos são conhecidos pelos Edas, obras gregas e 

latinas, e também pela literatura popular. O Eda poético constitui um importante 

conjunto de poemas que celebram deuses e heróis germânicos de tempos 

remotos, antes da introdução do Cristianismo na Escandinávia. Já o Eda em 

prosa mostra a relação entres os deuses e seu sistema de divindade. É 

composto de histórias independentes, narrativas de deuses e heróis. Tais 

narrativas também estão presentes nos cantos dos escaldos, antigos poetas 

escandinavos, remetem às sagas, obras, histórias e de erudição Noruega, 

Islândia, Dinamarca e Suécia da Idade Média e os deuses do panteão 

germânico. Nos Edas, é possível também verificar referências ao Sol e à Lua 

como deuses.  
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Alguns costumes ligados a essas narrativas míticas persistem até os 

dias de hoje (LAMAS, 2000, p.17). Na Noruega, em alguns lugares, ainda há o 

costume de oferecer ao Sol uma porção de manteiga fresca; em aldeias 

alemães, até mais recentemente, os camponeses tiravam o chapéu a fim de 

saudar o Sol e a Lua. É possível, assim, verificar como o mito se torna um 

costume enraizado na cultura de um país, e passa, inclusive, a fazer parte de 

seu cotidiano, mesmo que as pessoas não tenham conhecimento das origens 

destes costumes. 

Esse regresso as origens germânicas, é importante para que possamos 

realizar uma comparação entre os antigos mitos e os mitos políticos utilizados 

nos tempos modernos pelos nazistas, cujos usos e aplicações na literatura e na 

política são estudados até hoje por vários autores. 

1.2 Mito Segundo Theodor W. Adorno e Max Horkheimer  

Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, A dialética do esclarecimento, 

traçam alguns pontos sobre a questão da racionalidade e de seu 

entrelaçamento com a barbárie, no qual se sobressai a dialética do mito e sua 

relação com o poder e a dominação. 

Antes de adentrar as considerações destes autores, cabe retomar um 

pouco a história d’O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, ao qual Adorno e 

Horkheimer estiveram vinculados ao longo de suas carreiras. Hoje conhecido 

como Escola de Frankfurt, o Instituto foi fundado em 1923, durante a República 

de Weimar e o entre guerras. Ou seja, consolida-se em um momento de crise 

na Europa, e assiste ao surgimento dos regimes nazifascistas e, assim, seus 

estudos buscavam refletir sobre os acontecimentos brutais que marcaram a 

Primeira Guerra Mundial. 

Os pensadores dessa escola procuraram também compreender as 

barbáries cometidas pelo regime nazifascista, e como foi possível tal 

acontecimento. E também, como a racionalidade possibilitou esses episódios. 

São os trabalhos de Max Weber, sobre o processo de racionalização e o 

desencantamento do mundo, que irão influenciar esses pensadores 

frankfurtianos. Todavia, seus estudos serão concentrados na ascensão do 

nazifascismo na Alemanha e as condições para seu desenvolvimento, assim 
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como o risco iminente de retorno a essa situação de barbárie, uma vez que, em 

sua contemporaneidade, a sociedade encontrava-se em um estado de 

“inconsciência”.  

São estas questões nas quais se debruçam Adorno e Horkheimer no 

texto Dialética do esclarecimento, no qual discorrem sobre os porquês desta 

barbárie em uma humanidade na qual, supostamente, predominava a ideia da 

marcha civilizatória, como apregoada pelos pensadores a partir do Iluminismo.  

Para eles, esclarecimento é um processo de evolução do pensamento 

no decorrer da história, uma evolução do pensamento mítico ao pensamento 

racional da técnica. Dito de outra maneira, pensa-se na relação entre o homem 

e a natureza e no domínio da técnica sobre esta. Nesse sentido, conhecimento 

é poder e é através dele que se consegue a dominação. Assim, o homem 

passa da condição de dominado para um ser dominador. O que o homem quer 

aprender com a natureza é como utilizá-la para dominar a ela e aos homens 

completamente - somente isso importa, a dominação. 

Adorno e Horkheimer não iniciam sua trajetória a partir do Iluminismo, 

mas remontam à antiguidade clássica grega, e resgatam a lógica e função dos 

mitos gregos na sociedade, compreendendo que seu objetivo era explicar 

fenômenos naturais para dar sentido àquilo que que não se sabia. Esta era a 

forma pela qual se proporcionava o esclarecimento dos fatos, era pela 

repetição que era representado pelos ritos por meio da fala.  

Estes autores colocaram o esclarecimento em novo ângulo, e mostraram 

que a recusa do mito por sua suposta irracionalidade não era verdadeira. O 

mito, com as ferramentas que possuía, já tentava explicar, fazer entender, 

demonstrar as questões da natureza e da vida.  

Algum tempo depois, com o esclarecimento, o mito é visto como o que 

não se pode provar matematicamente, como incorreto e inútil. A racionalidade 

nega tudo o que não se pode provar, além de afastar o observador do objeto e 

crê apenas no que se pode provar matematicamente. 

Por meio desse resgate histórico, Adorno e Horkheimer demonstram 

como essa racionalidade desembocará no tipo de entendimento adotado no 

século XVIII, após o antigo regime, a racionalidade instrumental. Essa 

racionalidade é fruto dos ideais iluministas e do método cartesiano, que atribuía 

leis gerais e da natureza para explicar as coisas do mundo.  
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Essa racionalidade não era questionada, não cabendo contestações 

mais efetivas, e sim apenas uma explicação do cotidiano que desse um sentido 

imediato. Outra característica importante é a de que ela visava dominar e 

transformar a natureza e o homem. Mais ainda, o método pelo qual essa 

racionalidade se fixa na sociedade moderna é o mesmo mecanismo de 

repetição do mito. 

Assim, tanto o mito como a racionalidade são formas de manter um 

esclarecimento por meio da repetição, conferindo poder sobre a natureza e o 

homem. Como propõe Adorno e Horkheimer, “O mito converte-se em 

esclarecimento, e a natureza em mera objetividade. (...) O esclarecimento 

comporta-se com as coisas como o ditador se comporta com os homens”. 

(ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p.24).  

Dessa maneira, apontam os autores que o esclarecimento é autoritário, 

ou seja, uma forma de dominação sobre o homem e a natureza, pois, a partir 

dele, se legitimam normas e ordens. No caso da racionalidade instrumental, é 

denotada a ela um caráter burguês, decorrente do processo de mudanças 

acarretado pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo. Neste contexto, a 

burguesia é que formaliza sua concepção de Estado e da razão instrumental. 

É importante também notar que Adorno e Horkheimer resgatam a 

narrativa de Homero sobre Ulisses para afirmarem que, nas aventuras 

mitológicas deste herói, já havia um entrelaçamento com o pensamento 

racional. Na perspectiva dos autores, o mito contém igualmente um 

pensamento nacional, e este, por sua vez, nacionalista. Oferendas de sangue e 

do sacrifício já eram usuais desde os tempos arcaicos, como fonte de 

dominação e renovação nacional, ou como recurso propagandístico, onde o 

mito original já contém aspectos da mentira do fascismo. (ADORNO e 

HORKHEIMER, 1985, p.55). 

Em duas passagens da Odisséia, “O enfrentamento do Ciclope 

Polifemo” e o “Canto das Sereias”, é possível notar essa racionalidade à qual 

se referem Adorno e Horkheimer. Nesses episódios, Ulisses age de forma 

esclarecida e ardilosa, tirando proveito de outrem. Mesmo que para salvar a 

sua vida e a de seus subordinados, subjuga outros, numa clara distinção do 

trabalho intelectual e do manual.  
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Fica claro, então, que a racionalidade de Ulisses lhe confere um poder 

de dominação. Isso evidencia a grande dualidade do esclarecimento: para que 

o homem domine as forças externas, é necessário dominar primeiramente suas 

forças internas, seus instintos. O homem deixa de ser dominado pela natureza 

para ser dominado pelo próprio homem. 

Através desse resgate mítico da Odisseia, Adorno e Horkheimer 

demostram como esclarecimento favorece a dominação. Notam, assim, que a 

grande barbárie do regime nazista ocorreu em um momento de grande uso das 

ideias do esclarecimento, quando se pensava estar no auge da racionalidade 

proposta por grandes pensadores. Nas palavras dos autores, “O mito de 

fancaria dos fascistas evidencia como o autêntico mito da antiguidade, na 

medida em que o mito autêntico conseguiu enxergar a retribuição, enquanto o 

falso cobrava-a cegamente de suas vítimas”. (ADORNO e HORKHEIMER, 

1985, p.27).  

Em “Educação após Auschwitz”, Adorno afirma que a educação com 

vistas à emancipação é essencial para que a humanidade não venha a cair na 

reincidência histórica da barbárie. Para que o ocorrido em Auschwitz não seja 

esquecido e não venha a se repetir, o autor chama atenção para alguns 

pontos.  

Adorno salienta a necessidade de uma educação que evite Auschwitz no 

sentido de se evitar qualquer outra barbárie. Propõe uma educação autocritica, 

auto reflexiva, que estimule desde a infância um pensamento ponderado e 

crítico, que mostre o medo não precisa ser reprimido, pois, ao ser reprimido, o 

medo provavelmente aflorara na juventude.  

Para Adorno, uma educação com base na racionalidade crítica é o instrumento 

para a emancipação do homem. Esta educação emancipatória é necessária 

para que a barbárie cometida pelos nazistas não volte a acontecer. - 

Mais ainda, evidencia ser primordial que educação se dê na fase da 

infância, pois esse seria o momento no qual o indivíduo é menos acometido por 

influências externas. Isso possibilita o desenvolvimento de uma maior empatia, 

necessária para a inibição de preconceitos, descriminação e desejo de 

dominação sobre uns aos outros. 

Adorno também critica a supressão de individualidade e a falta de amor 

ao trabalho apartado de qualquer ligação afetiva com o próximo, o que 
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culminou, no caso do nazismo, em situações extremas, onde, por exemplo, 

engenheiros e projetistas, visando apenas a perfeição técnica, chegaram a 

fabricar equipamentos de transporte de “corpos”, não se atendo ao destino 

trágico de suas cargas. Assim, o que apresenta Adorno em seu texto é uma 

sociedade historicamente carente de amor ao próximo, vulnerável ao risco da 

reincidência de novos acontecimentos bárbaros, caso não se alcance uma 

conscientização plena dos acontecimentos passados. 

Adorno argumenta que, na sociedade moderna, as pessoas estão sob um 

maior efeito de poder e dominação. Nessa perspectiva, refere-se à Freud, que 

fala da angústia que sofrem os indivíduos pela racionalização de tudo e a 

criação de cada vez mais necessidades. Esse processo gera um sentimento de 

claustrofobia que, em dado momento, se materializa em atos de violência. 

Porém, a sociedade e o Estado não podem permitir que a violência se 

manifeste de maneira descontrolada e, para isso, cria cargos desejados por 

todos, nos quais indivíduos ocupam o papel de agressor. Igualmente, diante 

dessa claustrofobia, nasce a figura do “perigoso” que, no contexto da Segunda 

Guerra Mundial, foi caracterizado, em especial, pela figura dos judeus, 

amplamente alimentada pela propaganda nazista.  

As crianças, em meio a todos esses ressentimentos e preconceitos, têm 

uma maior chance de se afastarem e emanciparem, evitando que futuras 

barbáries ocorram novamente, uma vez que elas terão contato com os 

mecanismos que levam a isso. Por isso a importância de uma educação 

emancipatória. 

Marcuse também comenta sobre a questão da dominação, em seu texto 

“Algumas implicações sociais da tecnologia moderna”, no qual se debruça 

sobre a sociedade industrial de sua época e coloca a tecnologia como um 

sistema de dominação gerando grandes problemas sociais. 

Para este autor, a técnica é o meio que possui a tecnologia para dominar 

ou emancipar, para criar ou destruir. Por sua dualidade na sociedade moderna, 

a tecnologia torna o homem uma criatura sem pensamento crítico: tudo lhe é 

dado em uma fórmula preexistente que guia e seu pensamento, e o indivíduo 

torna-se apenas um seguimento de várias ideias para facilitar a vida.  

O estudo de Marcuse também demonstra como a tecnologia se 

“espalha” pela sociedade com uma complexidade maior do que a técnica pura, 



25 
 

sendo esta apenas “parte” de um engendramento maior. Neste contexto, a 

tecnologia se apropria do pensamento, compensando este, em sua 

individualidade com “benesses” de diferenciação na divisão do trabalho. Longe 

de lutar contra o “status quo” da dominação do aparato logístico da maquinaria 

do Estado, ele legitima. 

Sobre o nazi-facismo, Marcuse explica a logística do Estado de guerra, e 

demonstra que tal estado não era exceção, mas sim, a base das condições de 

existência de uma tecnocracia, de todas as formas de recrutamento de jovens, 

burocracia fabril e busca pela eficiência. A isto, Adorno chamará de fetichismo 

da tecnologia, que serve para cooptar até os setores mais “progressistas da 

sociedade”. 

Para Marcuse, a tecnologia é boa, porém depende da forma pela qual 

será usada. O televisor e o computador podem representar uma fonte de 

informação e conscientização da sociedade, ou podem ser agentes de 

dominação e desinformação, dominando as mentes dos indivíduos pela lógica 

da classe dominante. Ou seja, o detentor da tecnologia também possui o poder 

econômico e o poder de controlar e definir o destino das pessoas e de suas 

vidas. 

1.3 Mito Segundo Ernst Cassirer e Carl Gustav Jung 

          Em O Mito do Estado, Ernest Cassirer (2003) tenta compreender as 

questões sociais e políticas de seu tempo ele analisa como foi possível que o 

regime totalitário nazista chagasse ao poder. O autor dedica atenção especial 

às questões do culto ao herói e da raça. Ao mesmo tempo, analisa as relações 

sociais e políticas entre o mito e o nazismo e, em que medida o mito com suas 

deformações predomina sobre à razão, chegando ao ponto das ações violentas 

do Estado totalitário. Argumenta o autor: 

 
“Foi em 1933 que o mundo político começou a 
preocupar-se com o rearmamento da Alemanha e com 
as suas possíveis repercussões internacionais. Na 
verdade, o rearmamento já tinha começado anos antes, 
mas passara despercebido. O verdadeiro rearmamento 
começou com a origem e ascensão dos mitos políticos. 
O rearmamento militar posterior foi somente uma coisa 
acessória. O fato estava consumado há muito; o 
rearmamento militar foi apenas a consequência 
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necessária do rearmamento mental provocado pelos 
mitos políticos”. (CASSIRER, 2003, p.327). 

 

O Mito do Estado foi escrito em 1945, ao final da Segunda Guerra 

Mundial, que assolava toda a Europa. Cassirer parte da afirmação que quase 

todas as grandes culturas - babilônica, egípcia, chinesa, indiana ou grega - no 

decorrer da sua história, foram influenciadas pelos elementos míticos: “O mito é 

um dos mais antigos e poderosos elementos da civilização humana. Está 

intimamente ligado a todas as outras atividades humanas: é inseparável da 

linguagem, poesia, arte e pensamento histórico primitivo” (CASSIRER, 2003, 

p.41).  

Dito de outro modo, o mito é parte da própria história de um povo, que é 

transmitida de geração a geração. No século XIX, filósofos e poetas do 

romantismo fizeram grande uso dos mitos, social e politicamente, de acordo 

com suas necessidades e objetivos. Segundo ele, para o verdadeiro romântico 

não existia diferença nítida entre mito e realidade, assim como não havia entre 

poesia e verdade - poesia e verdade, mito e realidade, segundo o autor, se 

condiziam. 

Como também observa Cassirer (2003, p.327), os mitos modernos são 

criados de acordo com um plano, e não crescem livremente como na 

antiguidade, fruto de uma abundante e fértil imaginação. Esses novos mitos 

são artificiais, moldados para o século XX e utilizados como arma política, são 

“(...) palavras mágicas destinadas a produzir certos efeitos e a despertar certas 

emoções” (CASSIRER, 2003, p.328). O mito moderno tem a capacidade de 

transformar uma sociedade e acabar com toda sua estrutura social. Assim, “O 

mito da raça operou como um forte corrosivo e conseguiu dissolver e 

desintegrar todos os outros valores” (CASSIRER, 2003, p.331). 

Na falta de forças intelectuais, artísticas e éticas, fortes e bem 

estabelecidas, o mito surge como força orientadora da sociedade, 

sobressaindo com vigor em detrimento das demais forças sociais e, mais 

importante, se impondo sobre a razão. Dessa maneira, fica à disposição para 

todas as manifestações diabólicas do poder do líder e seus excessos. Por 

exemplo, o mito é usado na propaganda dos partidos com o objetivo de afirmar 

serem eles os verdadeiros representantes e defensores da liberdade. Assim, é 
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articulado em um sentido particular, para interesses partidários (CASSIRER, 

2003, p.332). 

Para Cassirer, o pensamento político sofreu uma mudança radical no 

século XX, quando o pensamento mítico se sobressai em relação pensamento 

racional: “O mito, que estava relegado para as posições inferiores, foi 

subitamente elevado à suprema dignidade” (CASSIRER, 2003, p.02). Tal 

movimento levou a humanidade a conhecer seu lado mais negro em sua 

história moderna, o genocídio nazista. Nas palavras de Cassirer, 

 

“Nos últimos anos, no período entre as duas guerras 
mundiais, não só a nossa vida política e social 
atravessou grave crise, mas vimo-nos também diante 
de novos problemas teóricos. As formas de 
pensamento político sofreram uma mudança radical. 
Suscitaram-se novos problemas e apresentaram-se 
novas respostas. Problemas ignorados pelos 
pensadores políticos dos séculos XVIII e XIX ganharam 
subitamente a luz do dia. Talvez a mais importante e a 
mais alarmante característica desse desenvolvimento 
do pensamento político moderno tenha sido a aparição 
de um novo poder: o poder do pensamento mítico. A 
preponderância do pensamento mítico sobre o 
pensamento racional é óbvia em alguns dos nossos 
modernos sistemas políticos. Após uma curta e violenta 
luta, o primeiro parece ter obtido uma clara e definitiva 
vitória sobre o segundo. Como isso foi possível? Como 
podemos explicar o novo fenômeno que tão 
subitamente apareceu em nosso horizonte político e 
que, num certo sentido, parece subverter todas as 
nossas anteriores ideias sobre o caráter da nossa vida 
intelectual e social?” (CASSIRER, 2003, p. 02). 

 

Dessa maneira, houve uma espécie de inversão de valores, na qual o 

mito passou a ser objeto preponderante na política e na cultura da Alemanha 

nazista, saindo da posição inferior e elevando-se à posição primordial. O mito, 

o culto a deuses e heróis ancestrais já esquecidos, serviu como principal fonte 

para forjar a identidade alemã, que se diferenciava das demais por meio da 

concepção mítica de “raça superior”:  
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“Na mitologia germânica, um homem não se salvava 
pelas suas ações morais. O paraíso abria-se para os 
heróis, os guerreiros, os nobres, sem considerar os 
seus feitos. "O homem de raça nobre, o verdadeiro 
ariano, alcançava todas as honras do Valhala pelo 
mero direito da sua origem; enquanto os pobres, os 
cativos, os servos, numa palavra, os mestiços, os 
mulatos de nascimento inferior, caíam indiferentemente 
na gelada escuridão do Niflzheim". (CASSIRER, 2003, 
p.279). 

 

Conforme mostra Cassirer, o mito perpassa toda a existência humana, 

nas suas diferentes épocas. A sociedade está ligada, de alguma forma, aos 

seus mitos do passado, que podem surgir com maior força através de uma 

crise social, como ocorreu na Alemanha pós Primeira Guerra Mundial e tornou-

se ainda mais forte e imprevisível durante a Segunda Guerra Mundial. 

 Cassirer (2003, p. 66) aponta igualmente para o fato de que o mito não 

nasce somente de processos intelectuais, más também das emoções 

profundamente humanas, e tem capacidade de construir um mundo 

inteiramente fantástico. Os nazistas, aos olhos da sociedade alemã da época, 

construíram um mundo “maravilhoso” e, para isso, fizeram uso dos mitos, a fim 

de, por meio do passado, justificar suas ações. 

Os mitos também podem ser melhor entendidos por meio da 

interpretação dos ritos. Cassirer (2003, p.43) cita como exemplo um ritual 

religioso no qual o homem vive uma vida de emoções, não de pensamentos, o 

que faz do rito “um elemento muito mais profundo e duradouro do que o mito 

na vida religiosa do homem”. Segundo Cassirer,  

 
“(...) os ritos são manifestações motoras· da vida 
psíquica. O que eles revelam são algumas tendências 
fundamentais, apetites, necessidades, desejos; não 
meras "representações" ou "ideias". E essas 
tendências são traduzidas por movimentos - 
movimentos rítmicos e solenes ou danças frenéticas, 
atividades rituais ordenadas e regulares ou violentas 
explosões orgíacas. O mito é o elemento épico na vida 
religiosa primitiva; o rito é o elemento dramático ou 
teatral”. (CASSIRER, 2003, p.48). 

 

No Estado totalitário, cada ação política tem seu ritual próprio. Não 

existe esfera privada, independente da vida política, e toda a vida do homem é 

subitamente inundada por uma alta maré de novos rituais. Estes são tão 

regulares, rigorosos e inexoráveis como aqueles rituais que encontramos nas 
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sociedades primitivas (CASSIRER, 2003, p.328) - negligenciar os ritos pode ter 

como consequência a morte. 

O efeito imediato desses novos ritos, sua realização constante, uniforme 

e monótona, é acabar com a possibilidade de juízo e discernimento crítico do 

indivíduo, subtraí-lo do sentimento de personalidade e responsabilidade 

individual (CASSIRER, 2003, p.328). 

Nesses ritos e cerimônias religiosas, o homem age sob a pressão de 

profundos desejos individuais e violentos impulsos sociais e emoções. 

Segundo Cassirer, “Ele realiza essas ações sem conhecer os seus motivos; 

estes são inteiramente inconscientes”. (CASSIRER, 2003, p.48). 

Nesse ponto, todavia, devemos discordar do autor sobre recorrer as 

ações motivadas sem motivos aparentes ou de forma inteiramente 

inconsciente. Já que os atos praticados pelos nazistas foram brutais e, se não 

houve motivos para recorrer a violência por que aconteceu? Argumentamos 

que motivações inteiramente inconscientes não podem ser tratadas como 

argumentos para a prática de crimes que, ao contrário, foram orquestrados e 

premeditados pela elite nazista. Ademais, tal elite foi apoiada pela população 

alemã que, no decorrer da guerra, já possuía certas informações sobre os 

crimes cometidos nos campos de extermínio. 

De qualquer forma, o mito foi, sem dúvida, um dos grandes geradores de 

desestabilização social na Alemanha. As mitologias fizeram parte do 

pensamento social alemão e deram sentido às regras e costumes de 

convivência entre indivíduos. Dentre as mitologias, vale destacar as teorias 

naturalistas da mitologia solar - introduzida por Max Müller e renovada mais 

tarde por Frobenius; da mitologia lunar - representada por Ehrenreich ou 

Winckler; e da mitologia do vento e do tempo – representada por Adalbert 

Kuhn.  Para Müller (apud CASSIRER, 2003), essas teorias têm o mesmo 

significado, são variações de um mesmo tema mítico, que se repete 

continuadamente. O tema central é sempre o nascer do Sol e o combate entre 

a luz e as trevas. Cassirer corrobora para esta ideia ao afirmar que “(...) o mito 

retrata o mesmo fenômeno numa nova e diferente perspectiva”. (CASSIRER, 

2003, p.54). 

Para demonstrar de forma mais contundente a importância social dos 

mitos, Cassirer faz referência à obra de Oswald Spengler, A Decadência do 
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Ocidente (Der Untergang des Abendlandes), publicada em julho de 1918, no 

final da Primeira Guerra Mundial. Nesta obra, Spengler, despreza e desafia 

abertamente os métodos científicos da época, argumentando ter descoberto 

um método pelo qual seria possível prever os acontecimentos históricos e 

culturais, da mesma forma e com a mesma exatidão de um astrônomo que 

prediz um eclipse do sol ou da lua. Segundo Cassirer, Spengler afirma que o 

nascimento de um mundo cultural, “é sempre um ato místico, um decreto do 

destino” (CASSIRER, 2003, p.335). Dito de outro modo, pelo misticismo, podia-

se não apenas prever o futuro, mas predeterminar o curso da civilização que, 

por sua vez, não dependeria das leis naturais de ascensão, declínio e queda 

das civilizações, mas sim do destino.  

Essas ideias foram bem aceitas e ganharam ampla projeção entre a 

população alemã. Mais tarde, foram usadas pelos nazistas, na afirmação de 

que era “destino” do povo alemão governar as demais raças, destino 

impreterível, inquebrantável, fatal e inevitável, para o qual todas as mitologias 

apontavam. Este é apenas mais um exemplo da influência das questões 

míticas sobre a sociedade e os governantes alemães, influência que ganha 

projeção com derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e que motiva, 

de certa forma, a Segunda Grande Guerra. 

Cassirer (2003, p.332), chama atenção para o grande poder do mito de 

influenciar e atuar no cotidiano dos indivíduos. Para o autor, o mito é uma 

"forma simbólica" impenetrável e invulnerável aos pensamentos racionais, até 

que conheçamos suas origens e características mais profundas. Cassirer 

acrescenta que ao decompor os mitos políticos contemporâneos nos seus 

elementos, descobriremos que eles não contêm qualquer aspecto inteiramente 

novo. 

“Mesmo nas sociedades primitivas onde o mito 
atravessa e governa toda a vida e todo o sentimento 
social do homem, ele não opera sempre da mesma 
maneira nem aparece sempre com a mesma força. 
Atinge a plenitude da sua força quando um homem tem 
de enfrentar uma situação inusitada e perigosa”. 
(CASSIRER, 2003, p.322). 

 

Os modernos mitos políticos agem de modo radicalmente diferente. Não 

começaram por proibir ou requerer certas ações. Na verdade, transformaram o 

pensamento dos homens a fim de regular e controlar os seus atos. Segundo 
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Cassirer, “Os mitos políticos atuaram como a serpente que tenta paralisar a 

sua vítima antes de atacá-la. Os homens caíram sem qualquer resistência 

séria. Foram vencidos e subjugados antes de compreenderem o que lhes 

estava acontecendo”. (CASSIRER, 2003, p.331). 

Para o autor, a filosofia tem grande importância na compreensão dos 

mitos, suas forças e fraquezas. É pela filosofia que é possível conhecer a 

estrutura mítica, os métodos e as técnicas dos mitos políticos modernos, a fim 

de saber como derrotá-lo:  

“ A nossa ciência, a nossa poesia, a nossa religião, são 
apenas a camada superior de um estrato muito mais 
velho que atinge uma grande profundidade. Devemos 
estar sempre preparados para convulsões violentas 
que podem abalar o nosso mundo cultural e a nossa 
ordem social nas suas fundações”. (CASSIRER, 2003, 
p.342). 

 

Em outras palavras, enquanto as forças intelectuais, éticas e artísticas 

estão em pleno vigor, o mito está dominado e subjugado. Porém, caso haja 

desintegração destas forças, o pensamento mítico ergue-se novamente e 

passa a influenciar toda a vida cultural e social do homem. É nesse momento 

que se abre a possibilidade de ascensão de regimes totalitários - quando há 

uma intensidade coletiva do mito, personificado na figura do chefe do Estado, 

as regras sociais e legais, o direito, a justiça e a constituição, perdem seu valor 

para reger a população e, são substituídas pelo poder e a autoridade mítica do 

líder, cuja vontade é lei suprema (CASSIRER, 2003, p.325-343). Nas palavras 

de Cassirer: 

“Em todos os momentos críticos da vida social do 
homem, as forças racionais que resistem ao surto das 
velhas concepções míticas já não estão mais seguras 
de si próprias. É o momento em que o mito regressa. 
Porque o mito não foi realmente vencido e subjugado. 
Está lá sempre, espreitando no escuro e esperando a 
sua hora. Essa hora chega quando as outras forças 
unificadoras da vida social do homem, por uma razão 
ou por outra, perdem a sua força e já não são capazes 
de lutar contra a força demoníaca do mito”. 
(CASSIRER, 2003, p.324). 

  

Nos Estados totalitários, os chefes políticos desempenham funções que, 

nas sociedades primitivas, eram exclusivas dos mágicos, “os governantes 

absolutos; os curandeiros que prometiam curar todos os males sociais”. 

(CASSIRER, 2003, p.333). Assim, Hitler se apresentou como o salvador da 
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nação, como o único capaz e com as qualidades necessárias para renovar as 

antigas tradições alemãs - ele era o herói indispensável que a Alemanha 

precisava, sua honra e bravura eram as condições necessárias para reerguer o 

país. Nesse sentido, Cassirer afirma: “(...) o culto do herói perdeu o seu 

significado original e foi misturado com o culto da raça e quando ambos se 

tornaram partes integrantes do mesmo programa político”. (CASSIRER, 2003, 

p.265). Também argumenta o autor que: 

 

“Carlyle pôs em evidência que o culto do herói é um 
elemento necessário na história humana. Só cessará 
com o próprio homem. "Em todas as épocas da história 
do mundo os Grandes Homens foram os salvadores 
indispensáveis da sua época; o fogo sem o qual o 
combustível nunca teria ardido". A palavra do herói é a 
palavra sábia e confortadora em que todos podem 
crer”. (CASSIRER, 2003, p.326). 
 

 
Cassirer demonstra que os políticos modernos são hábeis em manipular 

as massas. Segundo ele, “(...) os políticos modernos sabem muito bem que as 

grandes massas se movem mais facilmente pela força da imaginação do que 

pela força física” (CASSIRER, 2003, p.334). O uso desse conhecimento 

transformou o político moderno em uma espécie de adivinho, e a profecia em 

uma arma essencial da nova técnica de domínio, iludindo as pessoas com as 

mais nefastas e improváveis promessas. 

Em 1918, Jung escreveu o artigo intitulado "Über das Unbewusste" 

(Sobre o inconsciente), onde indica que o conflito na Europa advinha de uma 

crise psicológica que tinha sua origem no inconsciente coletivo dos indivíduos, 

influenciado por certos grupos e nações. A Primeira Guerra Mundial, conforme 

mostra Jung, era um conflito até então imaginável - não se poderia conceber tal 

contenda entre nações cultas, de mundo racionalmente organizado em escala 

internacional. 

Jung também publica, em 1936, um ensaio que aponta a figura de 

Wotan como arquétipo das forças instintivas e inconscientes atuantes na 

Alemanha da época, forças que encontraram no movimento nacional-

socialismo seu significado. Segundo o autor, esse deus, que por muito tempo 

permanecera em repouso histórico, voltou a despertar e seu reaparecimento foi 

celebrado por todas as classes alemãs. Nas palavras de Jung, “(...) eram 
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aqueles jovens louros (por vezes também moças) que se podiam ver 

marchando, em todas as ruas, aos milhares, desde crianças de cinco anos até 

veteranos” (JUNG, 2011, p.19).  

Para Jung, Wotan é uma figura importante no renascimento mítico da 

Alemanha. “Deus da tormenta, das lutas e mago poderoso e artista das ilusões, 

ligado a todos os segredos de natureza oculta”, Wotan personificava 

características da “alma alemã” (JUNG, 2011, p.19). Nessa perspectiva, Jung 

argumenta que não apenas os fatores econômicos, políticos ou psicológicos 

fornecem explicações lógicas ao nazismo, mas também os fatores de caráter 

mítico. O autor afirma: 

“Atrevo-me a proferir a heresia de que o velho Wotan, 
com seu caráter abissal e inesgotável, é uma 
explicação bem mais acertada do nacional-socialismo 
do que todos os outros três fatores reunidos”. (JUNG, 
2011, p.19). 

 

Os mitos ganham força com os movimentos de massa e passam a atuar 

sem os freios dos regulamentos sociais, os indivíduos sem essas categorias 

são incapazes de discernimento de suas escolhas e passam a fazer parte da 

massa, reforçando os aspectos míticos. “O mito tornou-se realidade, e hoje 

grande parte da Europa encontra-se em ruínas”. (JUNG, 2011, p.28). 

Jung aponta algumas das causas que contribuíram para os alemães 

terem sido levados à catástrofe da guerra: a falta de autoconhecimento; a 

debilidade do povo alemão, a seguir fantasias histéricas; a extraordinária 

tendência de massificação de fenômenos; a alienação do estado de 

consciência do povo em relação às leis naturais da existência humana; a pouca 

resistência à ascensão e dominação de um líder psicopata; entre outras.  

Dominados por este líder e enganados por velhas tradições teutônicas e 

mitológicas, a população foi seduzida pelas ideias de poder e conquista, em 

uma espécie de nacionalismo cego. Vale citar a constatação de Jung sobre 

alguns de seus pacientes alemães: 

 

“Já em 1918, pude verificar no inconsciente de alguns 
pacientes alemães certos distúrbios que não podiam 
ser atribuídos à sua psicologia pessoal. Tais 
fenômenos impessoais manifestavam-se sempre nos 
sonhos através de motivos mitológicos, como é 
também o caso nas lendas e contos de todas as partes 
do mundo. Denominei esses motivos mitológicos de 
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arquétipos, que são os modos ou formas típicas em 
que esses fenômenos coletivos são vivenciados. Em 
cada um de meus pacientes alemães pude constatar 
um distúrbio do inconsciente coletivo”. (JUNG, 2011, 
p.53). 

 

Os arquétipos observados por Jung, exprimiam primitividade, violência e 

crueldade, característica do que chamou de “besta loura” - a insurreição de 

forças adormecidas no inconsciente do povo alemão, forças que viriam a 

romper com os conjuntos de limites morais já estabelecidos. Estas forças 

somavam-se ao aparecimento de novos símbolos de natureza coletiva, como 

as mandalas, que representavam forças de ordenamento, eram fontes de 

unificação em tempos de crise. 

 

“O sistema moral e a política educacional 
predominantes na Alemanha serviram para tornar seus 
cidadãos submissos ao máximo instaurando a crença 
de que todo desejo deve vir de cima, daquele que 
possui a força divina de decisão, exigindo-lhes uma 
obediência absurda, na medida em que seus 
sentimentos de responsabilidade pessoal eram regidos 
por uma compreensão obstinada do dever. Não é de 
admirar, portanto, que justamente a Alemanha tenha 
sido a grande vítima da psicologia de massa”. (JUNG, 
2011, p.57). 

 
 

Segundo Jung, (2011, p.53), foi já na Primeira Guerra Mundial que o 

poder oculto do mal foi desencadeado, assim como a própria guerra foi liberada 

pelo acúmulo de massas inconscientes e por sua cega avidez. Também de 

acordo com o autor, a Segunda Guerra Mundial foi uma repetição do mesmo 

processo psíquico, porém, em uma escala incomparavelmente maior.  

 Jung argumenta que faltou aos alemães terem reconhecido em Hitler as 

suas próprias sombras e terem tomado consciência do perigo que este líder 

representava. No limite, faltou-lhes a tomada de consciência de si próprios e de 

suas ações. 
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1.4 Mito Segundo Raoul Girardet 

Outro autor que realiza um grande estudo sobre os mitos políticos é 

Raoul Girardet. Girardet analisa o papel do imaginário nos grandes 

acontecimentos históricos da França nos dois últimos séculos. Ele mostra que 

os grandes momentos de efervescência mitológica corresponderam sempre a 

momentos de crise política, de mutação ou de ruptura social. Estes momentos 

abriram caminho para o mito e para sua dominação do inconsciente coletivo, o 

que submeteu os povos à dominação de forças obscuras e perversas. Essa 

efervescência mítica desenvolve-se, assim, a partir do momento em que opera 

na consciência coletiva, o que pode ser considerado como um fenômeno de 

não identificação. Ademais o autor também aponta o mito como força 

propulsora de revoluções (GIRARDET, 1987, p.11-13).  

Segundo Girardet, o mito político é fabulação, deformação ou 

interpretação objetivamente recusável do real e pode apresentar diversas 

significações, opostas e complementares. Porém, segundo o autor, nenhum 

dos mitos políticos se desenvolve, exclusivamente, no plano da fábula ou da 

abstração, livre do contato histórico-social. Nessa perspectiva, quanto mais o 

mito ganha amplitude, mais ele se estende no espaço cronológico, imaginário e 

na memória coletiva de um povo, se enraizando e se difundindo: “O nascimento 

do mito político situa-se no instante em que o traumatismo social se transforma 

em traumatismo psíquico” (GIRARDET, 1987, p.182). 

Ainda segundo ele, o conceito de mito não pode ser definido por 

completo. Denotar contornos certos e precisos ao mito seria reduzi-lo e 

empobrecer sua complexidade: 

 

“(...) apenas aqueles que vivem o mito na adesão de 
sua fé, no impulso de seu coração e no empenho de 
sua sensibilidade, se encontrariam em condição de 
exprimir sua realidade profunda. Visto do exterior, 
examinado com o exclusivo olhar da observação 
objetiva, mito corre o risco de não mais oferecer senão 
uma imagem fossilizada, seca, prancha de anatomia 
despojada de todos os mistérios da vida, cinzas 
esfriadas de uma fogueira incandescente”. 
(GIRARDET, 1987, p.23). 
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A narrativa legendária tem uma função explicativa, que fornece certo 

número de métodos para a compreensão do presente. Assim, segundo o autor, 

o mito só pode ser compreendido quando vivido intimamente e 

emocionalmente. Talvez, foi assim que a sociedade alemã viveu os mitos e foi 

por eles hipnotizada, pois o mito tem um poder mobilizador, capaz de mobilizar 

verdadeiras massas, que emergem dos grandes medos coletivos, não 

importando no caso, a exata medida real dessa ameaça. A isto, o autor chama 

de “mitologia do Complô”.  

As grandes construções mitológicas do Complô foram utilizadas pelo 

Estado no decorrer da história, para livrar-se de seus opositores e legitimar os 

expurgos e as exclusões, bem como para camuflar suas próprias falhas e 

fracassos (GIRARDET, 1987, p.49).  

Entre outros exemplos, o autor chama a atenção para o Complô criado 

contra os judeus e para a manipulação propagandista em torno dos Protocolos 

dos Sábios de Sião, criada pela polícia czarista e, posteriormente, pela polícia 

nazista. Sobre essa questão, cita Durkheim: “Quando a sociedade sofre, (...) 

ela sente a necessidade de encontrar alguém a quem possa imputar seu mal, 

sobre quem possa vingar-se de suas decepções” (DURKEHIM apud 

GIRARDET, 1987, p.55).  

Conforme mostramos anteriormente, o medo segue sendo agente 

transformador da sociedade, uma inquietação social, uma desordem coletiva, 

que tem por fim criar um sentimento de ameaça, forjar incertezas e instaurar o 

pânico, por fim dominando o imaginário das pessoas.  

Assim, mais uma vez, os mitos constituem respostas a desequilíbrios 

sociais ou tensões no interior das estruturas sociais. São em momentos de 

rupturas repentinas dos meios cultural ou social, de degradação dos 

mecanismos de solidariedade e de complementariedade que ordenam a vida 

coletiva, que o mito passa a ser foco de projeção das angustias e temores 

coletivos. 

Girardet, (1987, p.181) observa que é nos períodos críticos que os mitos 

políticos se afirmam com maior força e intensidade, exercendo com maior 

violência seu poder de atração, funcionando como força propulsora de uma 

ordem estabelecida que, subitamente, se torna estranha, suspeita e hostil – é 

quando a vida comunitária perde sua significação e legitimidade. 
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Num segundo momento, porém, a mitologia do Complô torna-se 

unificadora, pois, na verdade, é instrumento necessário para o êxito da 

conquista social, “uma espécie de revelador ideológico, o reflexo de um 

sistema de valores ou de um tipo de mentalidade”. (GIRARDET, 1987, p.83).  

Dessa maneira, a mitologia do Complô funciona como instrumento de 

reestruturação mental do imaginário político e social. Neste dado momento de 

ruptura histórica, o mito político é instrumento de reconquista de uma 

identidade comprometida e, assim, pode ser considerado como um dos 

elementos mais eficazes na deformação ou na reconstituição social.  
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CAPÍTULO 2 – ORIGENS DO ÓDIO 

2.1 Primeira Guerra Mundial 

Escolhemos os seguintes autores para construir um panorama sobre a 

Primeira Guerra Mundial porque, cremos que estes realizam de maneira 

precisa e com grande riqueza de detalhes e informações. São eles: Eric 

Hobsbawm, e John Maynard Keynes  

          A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) foi o primeiro conflito de 

proporção global da era moderna. Ele eclodiu com a tensão gerada entre as 

nações europeias na busca recursos e de novas colônias que pudessem ser 

exploradas, ou seja, por disputas imperialistas. A Alemanha e a Itália nações 

recém unificadas, concorriam com antigas potências coloniais, a Grã-Bretanha 

e a França que possuíam um vasto império.  

Diante da grande tensão que pairava no ar, criam-se alianças entre 

países para um eventual conflito pois, havia velhas rixas a serem resolvidas. 

Entre outras causas para a deflagração do conflito, podemos apontar o 

crescimento da concentração de capital e a ascensão do nacionalismo na 

Europa e a escalada armamentista.     

As nações estavam se armando para um conflito eminente e todos 

pensavam que este seria rápido, localizado e controlado e que acabaria no 

Natal daquele mesmo ano, e, ao final da guerra, a situação ficaria melhor. O 

pano de fundo desse patriotismo e do entusiasmo pela guerra, escondia o 

desejo das nações em lucrar com o conflito, e, ao mesmo tempo, aplacar 

antigas disputas territoriais. 

As dimensões desse conflito podem ser analisadas pelos seus números 

grandiosos. Foram convocados 70 milhões de homens para combater pelos 

seus países, vinte e oito nações participaram. Todos os países chamaram seus 

cidadãos para defender a pátria. Os russos foram à guerra em nome do czar, 

soldados austro-húngaros se mobilizaram para defender o Império Habsburgo, 

Grã-Bretanha, França e Alemanha fizeram o mesmo.  

 

 

 



39 
 

“(...) soldados e jovens nacionalistas, em grande parte 
da classe média e média baixa, os quais, depois de 
novembro de 1918, ressentiram-se de sua 
oportunidade perdida de heroísmo. O chamado 
"soldado da linha de frente" (jrontsoldat) iria 
desempenhar um papel importantíssimo na mitologia 
dos movimentos da direita radical - o próprio Hitler era 
um deles”. (HOBSBAWM,1996, p.128). 
 
 

O conflito tomou forma em 28 de junho de 1914 em Sarajevo quando um 

integrante do grupo antimonarquista Mão Negra, Gavrilo Princip, de 19 anos, 

assassinou o arquiduque do império Austro-Húngaro Francisco Ferdinando e 

sua esposa, Sofia.  O grupo lutava pela independência da Bósnia.  

O governo austríaco responsabilizou os nacionalistas sérvios e exigiram 

uma investigação em seu território com a presença de especialistas austríacos. 

Os sérvios queriam que as investigações fossem conduzidas por 

investigadores internacionais.  

Com a recusa do governo sérvio em colaborar com as investigações, o 

Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Tem 

início a Primeira Guerra Mundial e uma complexa rede de alianças militares, se 

forma com a Rússia, França e Reino Unido (Tríplice Entente) países aliados à 

Sérvia e o Império Austro-Húngaro. O Império Turco-otomano era apoiado pelo 

império alemão.  

O conflito durou quatro anos matando 20 milhões de vidas e, nenhum 

lado conseguiu a glória tão esperada ao término dos conflitos, nem o grande 

lucro econômico que desejavam com conquistas de territórios e 

consequentemente, com as riquezas que haviam neles. Ao contrário, as 

nações estavam arrasadas e exaustas com a guerra.  Nas grandes cidades 

alemãs a fome, o roubo, a opressão, assassinatos e a prostituição estavam por 

toda parte. Nesse abismo social, todos estavam à venda. Mulheres e crianças 

se prostituiam para levar algum alimento para casa, os homens sem trabalho 

iam para as portas das fábricas na esperança de conseguir um emprego. 

          A Primeira Guerra Mundial terminou com uma derrota incondicional da 

Alemanha. A paz foi estabelecida por meio do Tratado de Versalhes celebrado 

em 28 de junho de 1918-1919 na cidade de Versalhes na França na Galeria 

dos Espelhos. Foi um típico gesto revanchista, pois em 1871, após a derrota da 
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França, Guilherme I, foi coroado imperador da Alemanha unificada naquele 

mesmo local. 

Entre seus principais artigos, 231, 232 e 247, o Tratado estabeleceu a 

Alemanha como única responsável pela guerra, e, foram impostas pesadas 

indenizações e reparações aos aliados. O tratado de Versalhes possuía 440 

cláusulas e, destas, 414 tratavam da punição da Alemanha. Coube à Alemanha 

como parte derrotada, apenas aceitar as sanções impostas pelos vencedores, 

ainda que essas fossem injustas e não levassem em conta a capacidade da 

Alemanha de honrar os pagamentos. (KEYNES, 2002, p.103-104).  

 

“A economia alemã antes da guerra era baseada no 
comércio ultramarino representado pela sua marinha 
mercante, suas colônias, seus investimentos 
estrangeiros, suas exportações, e as ligações dos seus 
comerciantes com o exterior; 2) a exploração do seu 
ferro e carvão, e as indústrias baseadas nesses 
produtos; 3) seu sistema de transporte e suas tarifas. 
(...) Ora, o Tratado busca a destruição sistemática de 
todos os três, mas principalmente dos dois primeiros”. 
(KEYNES, 2002, p.43). 

 

Segundo Keynes, (2002, p. XIX) o valor requerido pelos aliados, pelos 

danos produzidos pelo conflito, era pelo menos seis vezes maiores que o 

necessário. Os danos causados pelos alemães montavam a £ 2 bilhões, 

porém, os aliados incluíram pensões que elevariam a conta para £,5 bilhões. 

Dessa forma, a Alemanha teria que pagar £ 480-780 milhões ao ano, algo 

incompatível com a sua capacidade de pagamento, por ele estimada em £,100 

milhões ao ano. 

Esse valor só seria liquidado totalmente em 3 de outubro de 20101. Além 

disso, o Tratado impôs perdas de parte de seus territórios, como a Alsácia e 

Lorena e de suas colônias na África, que passaram para os vencedores. O 

território do Sarre passou para o controle da Liga das Nações por 15 anos. Por 

todas essas condições impostas, o autor Eric Hobsbawm chama à de “paz 

punitiva”.   

 

 

                                                           
1 Fonte: O Estado de S. Paulo. Disponível em: 
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,1-guerra-termina-em-outubro-com-
pagamento-alemao,616633. Acesso em: 13/05/2016. 
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“Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada 
pelo argumento de que o Estado era o único 
responsável pela guerra e todas as suas 
consequências (a cláusula da "culpa de guerra"), para 
mantê-la permanentemente enfraquecida. (...) além de 
alguns ajustes menores nas fronteiras alemãs; essa 
paz punitiva foi, na realidade, assegurada privando-se 
a Alemanha de uma marinha e uma força aérea 
efetivas; limitando-se seu exército a 100 mil homens; 
impondo-se "reparações" (pagamentos dos custos da 
guerra incorridos pelos vitoriosos) teoricamente 
infinitas”. (HOBSBAWM,1996, p.41)’. 

 

Os aliados buscaram destruir a marinha alemã, que era grande 

concorrente econômica e militar dos vencedores. Ficam estabelecido no 

Tratado que a Alemanha deveria ceder aos aliados todos os navios da sua 

marinha mercante com mais de 1.600 toneladas brutas, metade dos navios 

entre 1.000 e 1.600 toneladas e um quarto das suas traineiras e outros barcos 

de pesca. (KEYNES, 2002, p.44).   

Essas condições muito duras por partes dos aliados pois, atingiam não 

só barcos de bandeira alemã, mas também, barcos de sob outras bandeiras, e 

propriedades privadas, os cidadão alemão poderiam perder suas terras, casas 

bens materiais como forma de reparação de guerra, o indivíduo era passível de 

punição e não apenas o Estado. Se necessário, a Alemanha deveria ainda 

construir para os aliados os tipos de navios que eles especificassem, num total 

de 200.000 toneladas anualmente, por cinco anos. 

Era inquestionável que o objetivo não era apenas a reparação, mas 

também, desmontar toda a infraestrutura mercante e comercial alemã criando 

uma dependência econômica. Dessa forma, para poderem transportar suas 

mercadorias, os alemães deveriam pagar para os mesmos países que 

retiraram suas embarcações, criando uma dependência logística e econômica 

a um grupo de terminado de países, usurpando toda a economia alemã. 

Os cidadãos alemães e suas propriedades são afetados pelo tratado, 

acordos e contratos de construção ou exploração de obras públicas passam 

para as mãos dos governos aliados sem que haja qualquer compensação aos 

indivíduos despossuídos de seus bens.  

A soberania e a influência alemã são destruídas, assim como suas 

antigas posses. Suas propriedades perdera a segurança legal, criando um 

precedente perigoso no futuro. “Não conheço nenhum precedente em qualquer 
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tratado de paz da história recente para tal tratamento da propriedade privada” 

(KEYNES, 2002, p. 46).  

“Os aliados "reservam-se o direito de manter para si e 
liquidar toda a propriedade, os direitos e interesses 
pertencentes na data da entrada em vigor do presente 
Tratado a cidadãos alemães, ou a empresas por eles 
controladas, dentro dos seus territórios, colônias, 
possessões e protetorados, inclusive os territórios que 
lhes foram cedidos pelo presente Tratado". (KEYNES, 
2002, p.46). 
 

O que Keynes chama a atenção é que se a Alemanha não fosse 

reintegrada à economia europeia o Continente não conseguiria estabilidade 

nem econômica nem pacífica, pois essa situação poderia levar a Alemanha a 

reivindicar a denúncia do que aos seus olhos, se tratava de uma grande 

injustiça, o que efetivamente aconteceu.  

O tratado desmilitarizou a Alemanha e limitou o tamanho de suas forças 

armadas, o (Reichswehr2) - nome pelo qual era conhecido o exército alemão 

que foi reduzido, pelo Tratado de Versalhes, a cem mil homens e, além disso, 

obrigara ainda que a Alemanha pague todos os custos dos exércitos de 

ocupação, durante quinze anos. Com um exército desmobilizado, a Alemanha 

se tornara um país vulnerável a ocupações estrangeiras. Por este motivo, o 

Estado Maior aceitou as restrições impostas para evitar a ocupação de tropas 

estrangeiras por um longo período. 

Entre maio de 1921 e janeiro de 1922 os alemães pouco honraram os 

pagamentos.  Em 11 de janeiro de 1923, soldados belgas e franceses 

ocuparam a zona desmilitarizada alemã do Ruhr, coração industrial da 

Alemanha, para assegurar o pagamento das indenizações impostas pelo 

Tratado de Versalhes, que entre outras, exigia também a entrega de 

carregamentos de carvão e aço.  

A hiperinflação e a ocupação do Ruhr, acirraram ainda mais os ânimos 

nacionalistas e o desejo de vingança, de uma Alemanha já humilhada e 

ocupada por forças estrangeiras sem nada poder fazer. O chanceler 

conservador Gustav Stresemann, decidiu pôr fim à política de resistência 

pacífica no Ruhr. Persuadiu o presidente Friedrich Ebert a declarar estado de 

                                                           
2 Reichswehr  – Exército regular alemão que foi reduzido pelo Tratado de Versalhes em cem 
mil homens e a proibido de manter marinha e aviação. 
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emergência, unindo os nacionalistas e comunistas contra a República criando 

condições para uma revolução contra os acordos do Tratado de Versalhes. 

Entre 1923 e 1924 houve diversas perturbações. Os mineiros, realizaram 

greves, paralizações e sabotagens para impedir que a França recebesse seus 

créditos. Em revanche, os franceses imediatamente substituíram os 

trabalhadores alemães por franceses.  

Diante da hiperinflação alemã, o governo aliado teve que negociar com o 

governo alemão para não aprofundar a situação econômica. Alguns acordos 

foram feitos e acabaram estabilizando a frágil economia alemã. O Plano Dawes 

em 1924 e posteriormente com o Plano Young em 1929, se resumem a 

empréstimos dos EUA à Alemanha. Porém, em 1928, com os EUA à beira de 

uma crise econômica, foram reduzidos os repasses financeiros ao governo 

alemão, o que novamente desestabilizou o país. 

O Tratado de Versalhes também tinha como meta impedir outra guerra 

mundial. É desse tratado que surge a Liga das Nações3, proposta pelo 

presidente norte-americano Woodrow Wilson (1913-1921), com objetivo de 

promover a paz mundial, e que mais tarde, foi substituída pela Organização 

das Nações Unidas4.  

O frágil controle das normas impostas pelo Tratado possibilitou à 

Alemanha rearmar-se através das cláusulas secretas do Tratado de Rapallo, 

assinado pela União Soviética e a Alemanha (República de Weimar) em 1922. 

Esse acordo, como o nome indica, foi assinado na cidade italiana de Rapallo e 

contornou as imposições sobre o rearme das forças militares alemãs, 

possibilitando ajuda logística e militar soviética para o rearmamento secreto 

das forças militares da Alemanha, e o desenvolvimento de armamentos e 

tanques proibidos pelo Tratado de Versalhes. No período transcorrido entre a 

assinatura do tratado de Rapallo em 1922, e a tomada do poder por Hitler em 

1933, o rearmamento continuou sem a interferência das potências aliadas. 

                                                           
3 Liga das Nações ou Sociedade das Nações  – Criada em 10 de janeiro de 1920 em 
Genebra (Suíça) com entrada em vigor do Tratado de Versalhes. Composta por 32 países foi 
a primeira tentativa de criação de uma organização universal para a paz. Sua proposta era 
solucionar de forma pacífica e democrática os problemas antes do seu ápice, promovendo 
alianças abertas, feitas abertamente evitando a “diplomacia secreta" ou “tratados secretos” 
causadores das tensões e posteriormente eclosão da Primeira Guerra Mundial 1914-1918. Foi 
dissolvida em 18 de abril de 1946 e substituída pela a Organização das Nações Unidas. 
4 Organização das Nações Unidas  – Criada em 24 de outubro de 1945, como organismo 
sucessor da Liga das Nações. A ONU possui hoje 193 Países-membros. 
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          As imposições do Tratado de Versalhes foram vistas pelo povo alemão 

(Volk, povo ou à nação) como uma grande humilhação e um gesto de 

submissão, o que provocou um sentimento de revanchismo que contribuiu mais 

tarde para a queda da República de Weimar e a ascensão do nazismo5.  

          A Alemanha passou por momentos internos turbulentos com a deposição 

do Kaiser Guilherme II, a formação de um Governo Provisório e uma 

Assembleia Constituinte. Esse governo provisório ficou conhecido como 

República de Weimar que surgiu da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial 

que durou de 1919 até 1933, quando Hitler subiu ao poder. 

O governo mudou de Berlim para Weimar, uma pequena cidade de 

Turingía na parte oriental da Alemanha e criou uma nova Constituição em 

substituição às leis dos império. A República de Weimar criada entre as duas 

grandes guerras foi caracterizada pela falência das instituições políticas e 

sociais, também pela grande violência nas ruas. 

         Pressionado pelos revolucionários da Liga Espartaquista, Karl Liebknecht 

e Rosa Luxemburgo, que desejavam criar uma República Socialista Livre 

apoiados por veteranos que voltavam dos combates da Primeira Guerra 

Mundial influenciados pela revolução comunista da Rússia, em 1917.  

Para derrotar os revolucionários o governo enviou o Exército que 

representava a monarquia conservadora do país. Além disso, contava com 

apoio dos Freikorps6, grupos paramilitares descontentes com a atual situação 

política e social alemã.  

Os Freikorps eram compostos por nacionalistas, desempregados, ex-

oficiais e soldados desmobilizados pelo Tratado de Versalhes. Eles não 

reconheciam a legalidade do Tratado, e eram equipados pelo Reischwehr para 

salvaguardar as fronteiras do país. Sem hierarquias rígidas de um exército 

regular, eles eram difíceis de serem controlados. Mas, após dias de combates, 

o exército alemão derrotou os revolucionários. 

          A partir daí o governo alemão criou uma Constituição liberal. A nova 

república deveria tomar como modelo as constituições democráticas europeias 

já estabelecidas. A pesar de um novo governo, e uma nova Constituição, o 
                                                           
5 Nazismo - O termo Nazi é alemão e decorre de Nationalsozialist.  

6 Freikorps  – Nome adotado em homenagem a Ludwig Freiherr von Lutzow que, em 1813, 
organizou policiais voluntários para a libertação do domínio de Napoleão. Também conhecida 
como (Corporações Livres).  



45 
 

estado permanecia instável por conta da grande inflação que levou ao 

empobrecimento do povo, em especial os operários e a classe média alemã, e, 

mais à frente, a classe média americana, com a quebra da bolsa de Nova 

Iorque. 

 Durante a guerra, os Estados Unidos lucraram com a exportação de 

alimentos e produtos industrializados aos países aliados. Com isso sua 

economia cresceu a nível gigantescos entre 1918 a 1928. Essa prosperidade 

econômica gerou o chamado “american way of life” (modo de vida americano), 

onde as pessoas tinham bons empregos e o consumo era farto. Com a queda 

dos preços, a classe média podia comprar grande variedade de produtos, a 

agricultura produzia muito, e o consumo era incentivado pela expansão do 

crédito e pelo parcelamento da dívida. 

 A economia europeia, destruída pela guerra, já não importava tanto dos 

Estados Unidos como antes. Essa retração do mercado europeu gerou uma 

quantidade enorme de mercadorias em estoque, criando uma oferta maior que 

a procura. A consequência foi a baixa dos preços, acúmulo de mercadorias 

produzidas e, por fim, a falta de consumidor. Esses eventos aumentaram o 

desemprego rapidamente, e os efeitos em cascata para as demais economias 

do planeta, tornando uma crise de superprodução de efeitos globais. 

          A situação alemã ficou ainda mais dramática com a “Grande Depressão”, 

também conhecida como a Crise de 1929. Uma grande crise econômica que 

teve início em 1929, e que durou ao longo de toda a década de 1930. Seu auge 

se deu com a quebra da bolsa de Nova Iorque em 24 de outubro de 1929, e a 

desvalorização de 20% dos seus papéis.  

Após o fim da Primeira Grande Guerra, os Estados Unidos, o principal 

credor do pós-guerra para a reconstrução da Europa, estava passando por 

enormes dificuldades financeiras; o desemprego atinge cerca de 25% a 30% 

dos americanos, criando uma forte retração de consumo que abalou a 

economia mundial. A quebra da bolsa americana tem impacto direto em outros 

países do globo, em especial a Alemanha. 

A economia alemã entra em colapso. A hiperinflação e a grande 

desvalorização de sua moeda, fazia com que um bilhão de marcos alemães 

equivalesse a um dólar americano.  O pão custava mais de mil milhões de 

marcos. A Alemanha que mal conseguia pagar as indenizações impostas pelo 
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Tratado, agora se vê em meio a uma completa desordem e agitações politicas 

por falta de recurso e de produtos básicos. A classe média e a baixa, eram as 

mais afetadas pela crise e se viam sem perspectivas de melhorias futuras.  

É nesse contexto que surge em 1933, Hitler e os nazistas como opção. 

A esperança dos alemães foi depositada em seus ideais nacionalistas, na 

promessa de acabar com o desemprego assim como não obediência ao 

Tratado de Versalhes. Com o apoio popular, Hitler assume o controle das 

polícias e consegue a neutralidade do exército. Desse modo, organiza um 

grandioso aparato militar, tornando os nazistas fortes para desafiar as 

imposições do Tratado de Versalhes e a comunidade internacional. 

Em 1935, Hitler descumpre as determinações impostas pelo tratado, 

promovendo o alistamento militar obrigatório e o rearmamento do exército. A 

Alemanha ressurge como a maior potência militar da Europa. Hitler quebra os 

acordos de paz, desliga-se da Ligas das Nações e, por plebiscito, recupera a 

região do Sarre que estava sob tutela francesa, como parte da compensação 

pela destruição das suas minas de carvão pelos alemães na Primeira Guerra 

Mundial. Hitler cumpre suas promessas, o que lhe garante ainda mais apoio. 

2.2 Partido Nazista 

  Em meio ao caos econômico, político e social que vivia a Alemanha na 

década de 1930, é fundado, na Baviera, em 5 de janeiro de 1919, por Anton 

Drexler, o Partido do Trabalhador Alemão. Em 1920 adota o nome de Partido 

Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) e, mais tarde, 

apenas Partido Nazista, de extrema-direita.  O porta voz do partido era Dietrich 

Eckart, nacionalista fanático de cunho racista, que irá exercer poderosa 

influência sobre os pensamentos de Hitler e seu antissemitismo.  

O programa político do partido estava baseado no discurso racial 

antissemita, populista, militarista autoritário, no extremismo nacional e, mais 

tarde, no culto à personalidade de Führer7. O partido também visava a 

construção de um país baseado na disciplina e na ordem, típicas das 

organizações militares, incluindo as escolas.   Reivindicava ser o povo superior, 

                                                           
7 Führer  - derivado do verbo führer em alemão, significa o líder, guia, condutor. Ainda hoje 
permanece associada aos nazistas que a utilizavam em seus comícios em saudação à Adolf 
Hitler, líder da Alemanha nazista. 
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o não cumprimento do Tratado de Versalhes e a necessidade do espaço vital 

(Lebensraum) para a construção de um Estado poderoso e temido na Europa, 

a partir da união de todos o povo germânico. 

Hitler irá tornar real essa união com a anexação em 1938, da Áustria 

pela Alemanha, o que os nazistas chamavam de Grande Reich Alemão 

(Anschluss). Norbert Elias (1997, p.307) observa que os alemães sempre 

tiveram um sentimento de grandeza orientado principalmente para o seu 

passado, simbolizado pelo conceito de “Império” (Reich).  Esse autor, entende 

que o passado age com maior ou menor foça sobre o presente conforme 

algumas circunstâncias e, as tradições e imagens da sociedade continuam a 

atuar no inconsciente de gerações futuras. (ELIAS,1997, p.59). 

 Como insígnia, o partido escolheu uma bandeira na cor branca 

(representando o nacionalismo) e vermelha (representando a dimensão social 

do movimento) com uma cruz gamada ou suástica (representando o ariano). 

Mais tarde, foi adotado pelo capitão Ernst Röhm um grupo paramilitar 

destinado a proteção dos membros do partido, as SA (Sturmabteilugen) ou 

“Tropas de Assalto”, conhecidas pela cor dos seus uniformes "camisas pardas".  

Esses uniformes deveriam ter sido utilizados pelas tropas alemãs que 

serviram na Tanzânia, o que não aconteceu. Após a Primeira Guerra Mundial 

foram adquiridos pelos nazistas a preços baixos para vestir suas tropas. Para 

os nazistas a derrota da Alemanha era fruto de uma conspiração judia e 

comunista. Para reerguer a moral do povo alemão, os nazistas usam o orgulho 

nacional e o nacionalismo. Adolf8 Hitler seria a peça central nesse processo, 

com ideias e discursos inflamados contra os judeus e os comunistas. 

 

“Pôr fim à conspiração da raça judaica era, com 
frequência, o objetivo declarado de Hitler e do 
movimento nacional-socialista. Desde os primeiros dias 
do movimento, tinha encontrado expressão popular em 
slogans tais como, Morra, judeu!" ("Juda verreckef) ou 
nos versos que prenunciavam a grande reviravolta: 
"Quando o sangue judeu esguichar da faca" ("wenn 
dasjudenblut vom Messerspritzt")”. (ELIAS, 1997, 
p.277). 

 

 
                                                           
8 Adolf -  "nobre lobo". Oriundo da junção da palavra em germânico arcaico "adal" = nobre e 
"wolf" anglo-saxão (até hoje) = lobo. Por esse motivo, seu quartel-general na Prússia Oriental 
foi batizado de "Wolfsschanze", Toca do Lobo. 
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O extermínio das raças consideradas por eles inferiores, em especial os 

judeus, era um dos pontos principais do partido. Os judeus, a todo momento, 

era atribuído toda culpa, e considerados responsáveis por todos os males 

dentro e fora da Alemanha, ou seja, em todo o Planeta.  Dessa forma, não 

havia espaço para eles, e sim, apenas uma solução, o extermínio.  De acordo 

com a lógica nazista, o extermínio de raças consideradas inferiores não podia 

ser considerado crime. 

Hitler nasceu em uma família de classe média em 20 de abril de 1889, 

na cidade de Branau Am Inn, um pequeno povoado na fronteira entre a Áustria 

e Alemanha. Irmão mais novo de Edmund e Paula, do casamento anterior de 

Alois Hitler, seu pai. Alois era funcionário aduaneiro, conhecido por ser severo 

e por seu forte temperamento. Sua mãe Klara era o oposto do marido, mulher 

dócil, e sempre presente no cuidado e educação dos seus filhos.  

Hitler não queria seguir a careira do seu pai, seu sonho era ser pintor.  

Sempre se interessou em artes e música, e tornou-se um grande apreciador do 

compositor alemão Richard Wagner9.  

Em 1907, Hitler de posse do dinheiro que sua mãe tinha lhe dado como 

herança, parte para Viena para prestar os exames de aptidão e ingressar na 

Academia de Belas Artes de Viena.  Foi reprovado por falta de talento, fato que 

iria marcá-lo por toda a vida. Frustrado, o jovem Hitler regressa para a cidade 

de Linz para cuidar de sua mãe doente e, no final do mesmo ano, ela falece. 

Após o funeral de sua mãe, Hitler volta novamente para Viena, tentando 

ingressar novamente na Academia de Belas Artes, onde foi novamente 

reprovado.  

Aos 19 anos de idade, e com pouco dinheiro, Hitler passa a maior parte 

do tempo perambulando pela cidade de Viena, subsistindo com a pensão de 

órfão concedida pelo Estado, e o dinheiro dado pela tia. Viena era uma capital 

multiétnica, de bom convívio com os judeus. O cenário político era conturbado 

por diversas paralisias do Parlamento, decorrentes de conflitos de classe. 

                                                           
9  Richard Wagner  – Richard Wagner 1813-1883 compositor alemão antissemita, nasceu em 
Leipzig na Alemanha, criou diversas obras enaltecendo e glorificando o germanismo. Suas 
principais obras são: Parsifal, Tristão, Isolda e Lohengrim, assim como a tetralogia chamada O 
Anel dos Nibelungos, conjunto de quatro dramas musicais que encenavam os mitos de origem 
alemães. Era composta pelas obras: O ouro do Reno, As Walquírias, Siegfried, e Crepúsculo 
dos Deuses. 
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Em 1913, Hitler muda de Viena para Munique para evitar o serviço 

militar obrigatório no Império Habsburgo. Em 1914, sem muitas expectativas de 

vida, e sonhos arruinados, Hitler encontra no exército alemão a oportunidade 

de servir à Pátria e externar seu nacionalismo. Participará do front da Primeira 

Guerra Mundial como mensageiro. Sua função era levar mensagens de um 

lado para outro no front de batalha, trabalho de grande risco, já que os 

mensageiros eram alvos primários para evitar que as mensagens chegassem 

aos seus superiores.  

Foi condecorado, pelo seu trabalho com duas honrarias militar, uma 

Cruz de Ferro de segunda classe por ter demonstrado bravura em proteger um 

superior de fogo inimigo e, outra Cruz de Ferro de primeira classe, por sacrifício 

em defesa da pátria, ao levar uma mensagem de alta importância militar a um 

posto muito distante de seu lugar de origem, sob intenso fogo inimigo. 

Com o final da Primeira Guerra Mundial, em 1918, Hitler se sente 

novamente desamparado. A guerra custou a vida de dois milhões de alemães e 

austríacos, outros milhares de feridos, e ainda 200 mil mortos de desnutrição. 

Hitler, o cabo de vigoroso sentimento patriótico, encontra-se mais uma vez 

desmotivado.  

Hitler encontra no partido nazista uma nova chance para suas 

aspirações. Ingressou no partido em 01/01/1920 com muito entusiasmo.   Hitler 

se torna um grande orador e, a cada dia, sua influência cresce dentro do 

partido, tornando-se líder em 1921.  

Com Hitler no controle do Partido, suas promessas e seu carisma 

conquistam os alemães.  A adesão cresce rapidamente. Nesse período as 

fileiras do Partido já tinha aproximadamente três mil membros, mesmo não 

sendo um partido oficial.  

Max Weber, demonstra que o poder pode se legitimar por meio de três 

formas de dominação: legal, tradicional e carismática. A dominação racional 

legal está fundada na legitimidade das leis, na crença de um conjunto de leis 

que regulam todos socialmente, na superioridade das leis.  

A dominação tradicional está ligada à probabilidade de encontrar 

obediência pela crença na validade do costume, da autoridade do senhor, ou 

seja, na lealdade ao senhor soberano em relação aos seus súditos, seu círculo 

próximo está ligado à pessoas de confiança. Está fundada na crença da 
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santidade dos mores existentes desde tempos imemoriais, domínio dos 

patriarcas e príncipes patrimoniais. 

Por fim, a dominação carismática está baseada em poderes de uma 

autoridade que tem dons raros e especiais, que não são alcançados por todos, 

provocando adesão pela emoção e por uma qualidade pessoal extraordinária.  

Essa dominação não depende de qualquer nomeação, apenas do carisma do 

líder, ao qual são atribuídas qualidades sobrenaturais e do seu poder de 

convencimento. 

Hitler consegue, por meio de seu carisma, a obediência incondicional do 

povo alemão.  Seu grande poder de persuasão conseguia encantar as pessoas 

que ouviam seus discursos, plenos de fervor patriótico. Nessa época tornou-se 

comum entre os alemães, culpar os judeus pelos grandes problemas 

econômicos e sociais deixados pelo pós Primeira Guerra.  

Sua técnica era trabalhar com as emoções das pessoas criando a 

discórdia, o confronto e a difamação, criando ódio e ressentimento contra os 

indesejados e traidores da pátria. Para ele estava claro que os comunistas e os 

judeus eram responsáveis pela situação de sofrimento de seu povo.  

 Em clima de grande tensão, em 10 de março de 1923, um oficial francês 

foi assassinado.  Seu caixão passou por várias cidades, e foram registradas 

imagens de soldados franceses batendo em quem não tirasse o chapéu em 

sinal de respeito. Essas imagens foram utilizadas pelos nazistas para 

demonstrar a fraqueza do governo alemão.  

Hitler era o líder máximo da "Liga Militante" que representava quase que 

a totalidade dos grupos "patrióticos" ultrapangermanistas (Kampfbund) da 

Alemanha. Na noite do dia 8 de novembro de 1923, Hitler viu uma ótima 

oportunidade de tomar o poder junto com seus aliados.  

Porém, o que se seguiu no desenrolar desse evento foi uma fracassada 

tentativa de golpe de Estado para derrubar o governo da Bavária, organizado 

pelo marechal Erich Ludendorff e Hitler. Com o apoio de mais de mil soldados 

da SA e Freikorps, atacaram uma cervejaria onde líderes do governo 

costumavam se encontrar.  O evento ficou conhecido como "Putsch da 

Cerveja" ou "Golpe da Baviera".   

A tentativa de golpe acabou sendo frustrada no dia seguinte pela polícia. 

Ludendorff, percebendo que a revolução estava prestes a falhar, pediu para 
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que Hitler realizasse uma manifestação pelas ruas para ganhar apoio das 

massas.  Estavam certos de que a polícia não abriria fogo contra eles, com a 

população ao seu lado, dando apoio à revolução.  

Hitler anunciou a formação de um novo governo, e saiu em carro aberto 

desfilando com suas tropas pelas ruas de Munique para demonstrar poder e 

afirmar que o golpe havia sido um sucesso. Marchou então em direção ao 

Ministério da Guerra, de encontro a uma barreira realizada pela polícia e o 

exército. O que aconteceu a seguir foi um breve confronto com as forças do 

governo, que acabou com a morte de dezesseis membros do Partido, e com a 

prisão de Hitler.  

Os membros do partido mortos no confronto, tornaram-se mártires do 

Reich, sendo lembrados em cerimônia realizada em 1933 por Goebbels, como 

os dezesseis imortais. As cerimônias passaram a ser celebradas anualmente 

em Munique, onde ocorreram as mortes. O evento que deveria ter sido um 

fracasso, tornou-se uma grande vitória para Hitler e seus correligionários, 

transformando-os em um mito, e seu nome tornou-se ainda mais popular. 

Ludendorff e Hitler foram julgados pelo Tribunal do Povo de Munique, 

sob acusação de assassinato de policiais, ocupação de quartéis do exército, 

desordem pública, emprego de armas de fogo, traição contra a pátria. Essas 

acusações eram passíveis de morte, mas o que aconteceu foi bem o contrário. 

 Ludendorff foi absolvido, Diante do tribunal, Hitler, com sua perspicaz 

oratória, sabendo da repercussão e da cobertura dos jornais sobre o caso, 

usou o tempo disponível para convencer os juízes que agira em nome da 

pátria, que suas ações eram legítimas contra os agressores estrangeiros que 

humilhavam toda a população, e contra um governo omisso que nada fazia 

para mudar o cenário. Em suas palavras, na sagrada missão, imposta pelo 

destino, de salvar a nação, atuando como um patriota, não como um traidor 

(CORES, 2009, p.61). 

"Mesmo que os juízes deste Estado possam empenhar-
se em sua condenação de nossas ações, a história, 
deusa de uma verdade maior e de uma lei melhor, há 
de sorrir quando desfaça o que foi feito neste 
julgamento e nos declare livres de culpa e isentos do 
dever de expiação." (CORES, 2009, p.61). 
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Em 1 º de abril de 1924, foram proferidas as sentenças, todas elas 

brandas, pela gravidade dos atos cometidos. Hitler foi culpado de alta traição e 

responsável indireto pela morte de quatro agentes de polícia. Mesmo assim, 

Hitler conseguiu converter uma provável sentença de morte para uma sentença 

de cinco anos de prisão, da qual ele será liberado treze meses depois, por bom 

comportamento.  

Na prisão de Landsberg, dedicou-se a escrever o livro Mein Kampf 

(Minha Luta) no qual propõe novos projetos políticos para a Alemanha, aborda 

as ideologias do partido, a supremacia germânica e a regeneração racial, a 

reforma no sistema de ensino e a união de todos os alemães em uma única 

nação.  

Segundo ele, a culpa pelos problemas da Alemanha, é dos judeus. 

Acusa-os de terem enriquecido às custas das vidas dos soldados alemães. 

Revela um suposto plano judaico para dominar o mundo com seus métodos 

esotéricos. Eles eram os portadores dos poderes ocultos do mal. Para Hitler, 

judeus e comunistas eram os inimigos internos, e precisavam ser derrotados 

para que a Alemanha pudesse voltar ao seu passado grandioso. 

Quando Hitler deixou a prisão, o cenário político e social da Alemanha, 

havia melhorado substancialmente, com a retomada do controle pelos 

governantes. As milícias paramilitares já não possuíam tanta influência como 

antigamente, pois, o governo tratou de retomar a ordem.  O partido nazista foi 

impedido de atuar e seu jornal, o Völkisch Beobachter, impedido de circular. 

Hitler, com sua astúcia de sempre, conseguiu reerguer o jornal e o Partido. 

Em maio de 1924 o Partido Nazista consegue 12 cadeiras para o 

Reichstag10. O partido cresce lentamente, de 1923 a 1928.  A crise econômica 

provocada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, fez crescer o apoio 

público aos nazistas e à suas ideias extremistas 

Em 1930 o partido consegue 6 milhões e 400 mil votos, contra 800 mil 

da eleição anterior, passando de 12 cadeiras para 107 cadeiras no parlamento.  

Em 1932, Hitler obteve 36,8% dos votos contra o líder conservador Paul von 

Hindenburg. Reeleito em 1932, Hindenburg, marechal do Segundo Reich e 

presidente da República de Weimar, tinha dado ao país certa estabilidade 

                                                           
10 Reichstag  – Parlamento alemão 
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econômica e política, porém, perde o apoio das alas mais conservadoras do 

seu governo, e do Exército. Muitos passaram para o lado dos nazistas porque 

viam neles o restabelecimento do orgulho nacional.  

A burguesia, com temor aos comunistas, também apoiou a subida do 

Partido Nazista ao poder. Os partidos moderados perderam cada vez mais 

força política, ficando o caminho aberto para os nazistas.  Os nazistas eram 

vistos como uma alternativa revolucionária ao comunismo bolchevique, tido por 

eles como inculto e desprezível.   

Nas eleições de 1932, Hitler não obteve a maioria dos votos, recebendo 

11 milhões ou 37% do total dos eleitores. Sem o apoio da burguesia e dos 

políticos conservadores, e com a economia enfraquecida, o relutante 

Hindenburg, não vê outra saída senão, nomear Hitler para o cargo de 

chanceler do Reich em 30 de janeiro de 1933, e tentar, assim, apaziguar os 

ânimos, e a crescente e constante dúvida em manter seu governo por conta da 

sua idade avançada. 

“(...) velho marechal-de-campo Hindenburg como figura 
de proa, tinham tentado, com a ajuda de oficiais 
desapontados e outros grupos, recuperar o poder que 
estava escapando-lhes; e sua luta desesperada contra 
a mais amplamente formada República de Weimar, sua 
decisão de não renunciar ao poder e à hierarquia sem 
um combate final, facilitou o caminho para os nazistas”. 
(ELIAS, 1997, p.179). 

 

O Partido Nazista torna-se o maior partido da Alemanha, em 1933, e, 

rapidamente, suprime a oposição e os demais partidos, tornando-se partido 

único e centralizando poder. 

Em 27 de fevereiro de 1933, um mês após a ascensão de Hitler ao 

poder, o Parlamento alemão em Berlim foi incendiado. O governo nazista 

imediatamente acusou os comunistas, usando a ocasião para fechar partidos e 

destruir qualquer oposição ao regime, ordenando a prisão dos diversos 

opositores políticos, sob o argumento de haver uma insurreição contra o 

Estado.  

Com o passar do tempo e dos desgastes políticos, Hitler torna-se ainda 

mais famoso, agora o partido era Hitler e Hitler se tornara o partido e, até o fim 

eles não seriam desassociados. Desse momento em diante nasce um mito, 

aquele que os alemães acreditam ser o homem que desceu do céu para salva-
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los. Hitler se torna uma nova esperança para o povo alemão, e suas palavras 

inquestionáveis. 

“O mito do 9 de novembro. O estrepitoso fracasso do 
Putsch da Cerveja converteu-se em uma das datas 
mais importantes do calendário de comemorações 
nazistas e passou a fazer parte da lenda místico-
guerreira da luta do nacional-socialismo. Os camaradas 
mortos haviam se transformado nos mártires que toda 
doutrina religiosa requer ("os que morreram pela 
salvação da pátria e pelo profeta") e, sobre o sangue 
dos que lutaram naquele dia, caiu uma bandeira de um 
dos estandartes situados à frente da formação, 
adquirindo está a qualidade de símbolo sagrado para 
os nazistas”. (CORES, 2009, p.62). 

 

Vale lembrar que o Partido Nacional Socialista nunca conseguiu ganhar 

uma eleição pelo voto, e nem obter o poder pelo golpe de Estado. A ala política 

conservadora alemã, Hitler, e o partido nazista tornaram-se tão populares que 

os políticos acharam que, nomeando Hitler para o cargo de chanceler, 

poderiam controlar os nazistas usando o próprio Hitler, o que acabou sendo um 

grande erro de estratégia política.  

Após dez anos da tentativa de golpe, Hitler sobe ao poder, em 24 de 

março de 1933. A ascensão de Hitler está consolidada. Agora a Alemanha tem 

um novo líder. Hitler é líder de uma nação alemã forte e vigorosa. Com a morte 

de Hindenburg, em 2 de agosto de 1934, Hitler acumula os cargos e concentra 

poder, o Partido Nazista logo se torna partido único e abre caminho para um 

regime totalitário. 

“O estabelecimento de um regime totalitário requer a 
apresentação do terror como instrumento necessário 
para a realização de uma ideologia especifica, e essa 
ideologia deve obter a adesão de muitos, até mesmo 
da maioria, antes que o terror possa ser estabelecido. 
(...) os judeus, antes de se tornarem as principais 
vítimas do terror moderno, constituíam o centro de 
interesse da ideologia nazista”. (ARENDT, 1998, p.26).  

 

 Hannah Arendt, define o totalitarismo como uma forma de dominação 

moderna, de organização burocrática das massas, pela ideologia, pela 

propaganda, pelo terror e baseado no apoio e controle total dos indivíduos, e 

na descartabilidade humana, o que permite uma dominação total das mentes 

das pessoas por meio do medo. Após o estágio inicial com o uso da 

propaganda, o regime totalitário utiliza a violência para conseguir a dominação 

pelo medo. Ela refuta a ideia de que seja resultado de lavagem cerebral, e que 
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as massas, em alguns casos, sabem dos acontecimentos arbitrários que o seu 

governo está cometendo. 

“O "Estado totalitário" é Estado apenas na aparência, e 
o movimento não mais se identifica verdadeiramente 
nem mesmo com as necessidades do povo. O 
movimento, a essa altura, está acima do Estado e do 
povo, pronto a sacrificar a ambos por amor à sua 
ideologia: "o Movimento (...) é o Estado, assim como é 
o Povo, e nem o atual Estado (...) nem o atual povo 
alemão pode ser concebido sem o Movimento". 
(ARENDT, 1998, p.298).  

 

Os nazistas possuem mais que poder, possuem as mentes das pessoas. 

Os nazistas farão com que o povo acredite em seus mitos e rituais germânicos 

do passado, também, na existência de um inimigo comum, a ameaça interna 

judia. A vida dos alemães, suas crenças, seu modo de se ver, e viver, era 

baseado na propaganda do Terceiro Reich, e todos os esforços, eram 

canalizados para o Partido e do Partido para a vontade do Führer. 

 

“A estrutura administrativa, política e civil do Terceiro 
Reich derivava diretamente do Fühmprinzip do partido, 
ou seja, de dirigir todos os esforços de seus integrantes 
e, consequentemente, os da nação, para a 
materialização da "ideia do Führer ", situando-se este 
acima de toda lei como um ente superior, cujas 
capacidades não podiam ser limitadas de forma alguma 
por normas próprias do ser humano”. (CORES, 2009, 
p.62). 

 

Essa estrutura administrativa e de vigilância era capaz de dominar todas 

as esferas do Estado alemão, a vida tanto dos judeus como a dos próprios 

alemães. Nas escolas as crianças, desde muito novas, eram ensinadas a 

denunciar seus pais se, tivessem qualquer tipo de relação com judeus, assim 

como a denunciar seus professores por contestação ao modo de ensino, ou 

contra o regime.  A educação e as crianças eram a parte inicial de doutrinação 

e de obediência incontestável às ordens de Hitler.  

“O sistema moral e a política educacional 
predominantes na Alemanha serviram para tornar seus 
cidadãos submissos ao máximo instaurando a crença 
de que todo desejo deve vir de cima, daquele que 
possui a força divina de decisão, exigindo-lhes uma 
obediência absurda, na medida em que seus 
sentimentos de responsabilidade pessoal eram regidos 
por uma compreensão obstinada do dever”. (JUNG, 
2011, p.19). 
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A Juventude Hitlerista (Hitlerjugend) criada em 1935, foi a primeira 

organização desde o seu início idealizada nos moldes do Partido Nazista de 

fidelidade à Hitler. A juventude hitlerista seria a base da construção da 

sociedade, a base protetora da raça ariana, uma geração que não teria 

classes, guardiã dos mais altos valores da sociedade alemã. Com grande 

sacrifício, protegeria as gerações futuras e o Reich. A sociedade se auto 

vigiava, desde os mais novos aos mais velhos, todos realizam o papel de 

polícia, como protetores da pátria, e da ordem divina do Führer. 

2.3 Movimentos Religiosos, Esotéricos e Ocultos 

No final do século XIX, inúmeras ordens iniciáticas foram fundadas por 

toda Europa, sobretudo na Inglaterra, França e Alemanha. Nesse mesmo 

período surge na Inglaterra a Golden Dawn, que utilizava as práticas de magia 

para a obtenção de poderes e conhecimentos iniciáticos, e possuía estreitas 

relações com sociedades semelhantes na Alemanha. Era comum que pessoas 

fizessem parte de alguma ordem, seita ou sociedade mística, muitas com 

conotações racistas.  

 No entre guerras, havia na Alemanha inúmeros grupos espirituais de 

caráter pagão, todos eles marcados por reinvindicações políticas diversas. O 

ponto comum entre eles era, o ressurgimento do sentimento patriótico, e o ódio 

contra o “estrangeiro” considerado responsável pelo momento turbulento do 

país.  

A influência desses grupos, com seus símbolos, ritos e deidades marcou 

a sociedade alemã do período. Conforme mostra Cores (2009, p. 68), a 

suástica já era usada séculos antes dos nazistas, e fazia parte da cultura 

germânica, embora seu uso fosse limitado às sociedades secretas como os 

“Incondicionais”, a “Deutscher, Bund”, a “Tugembud”, e muitas outras 

sociedades ocultistas como a Edelweiss propunha reconstruir as tradições 

germânicas da qual surgiu a Sociedade Thule. 

Os cátaros, movimento do final do século X, refutava o Antigo 

Testamento judeu.   Numa perspectiva maniqueísta, como expressão da eterna 

luta entre a luz e as trevas, representados respectivamente pelo sol e pela lua, 

cultuavam o sol, assim como os nazistas, como bem demonstra Cores: 
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“(...) o sol, tanto no nazismo como entre os cátaros, 
ocupa um lugar central. Encarna o "símbolo sagrado 
dos arianos, diante do simbolismo feminino e mágico 
da lua, tão próximo dos povos semitas", o judeu entre 
eles. Além disso, o culto ao sol expressado pelos 
nazistas no solstício de verão e no de inverno 
(despedindo-se e dando as boas-vindas ao sol, 
respectivamente) fortalece o significado ritual do 
mesmo como oposto ao dogma monoteísta judeu”. 
(CORES, 2009, p.68). 

 

Outra característica do movimento cátaro presente no nacional 

socialismo era a hierarquia estabelecida nas tropas das SS e a obediência 

cega e divina à vontade do seu líder, comportamento se expandiu para toda a 

sociedade alemã. Segundo Cores (2009, p.69), os cátaros dividiam a 

população em: 

"pneumáticos", "psíquicos" e "hílicos". Os nazistas 
fizeram o mesmo, de modo que os "pneumáticos", 
encarnados por Hitler e pelos grandes chefes do 
NSDAP, conformavam o "espírito" do novo dogma. Os 
"psíquicos", cuja qualificação corresponde à da "alma" 
nacional-socialista, eram personificados por todos 
aqueles que constituíam o partido em si. No último 
lugar se encontravam os "hílicos", que eram o "corpo" 
do nacional-socialismo, necessário para que os 
impulsos do espírito transmitidos à alma pudessem 
materializar-se, sendo integrados, obviamente, pelo 
povo alemão. (CORES, 2009, p.69). 
 
 

Os oficiais das SS eram obrigados e ler obras cátaras e suas 

vestimentas e rituais eram muito parecidos. Exemplos: o gosto por uniformes 

negros, culto ao Sol e o repudio ao Judaísmo e ao Cristianismo.  

Antes dos nazistas, já existia comunidades que praticavam o ocultismo.  

Certas características e métodos dessas ordens foram incorporadas pelos 

nazistas em seu regime. A mais conhecida entre as ordens era a “Loja 

Luminosa”, ou “Sociedade do Vril”, de características esotéricas.  Segundo 

seus adeptos, Vril era uma grande energia, de origem divina, presente no 

homem, porém muito pouco usada, devido à falta de conhecimento.  

Os membros dessa ordem veneravam o Sol, fonte de energia e luz, 

saudando-o com os braços erguidos em sua direção, gesto que foi incorporado 

pelos nazistas. Para eles, aquele que conseguisse dominar essa energia seria 

capaz de se tornar senhor de si mesmo, dos outros e capaz de dominar o 

mundo.  Acreditavam na existência de uma sociedade perfeita de semideuses 
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que vivia no interior da terra, cuja fonte de energia e de alimento era o vril, 

retirado diretamente do núcleo do planeta.   As pessoas que conseguissem 

dominar essa energia adquiririam conhecimento e poderes extraordinários, 

capaz de torná-los humanos superiores. 

Outra teoria muito difundida na época era a teoria da Terra Oca, 

formulada pelo norte americano William Reed, ele formulou essa teoria em 

1906 e foi ampliada pelo também americano, Marshall B. Gardner. Para os 

defensores dessa teoria, a Terra não era uma esfera sólida e sim oca com 

abertura nos polos e haveria uma civilização superdesenvolvida vivendo dentro 

do planeta, onde haveria um pequeno Sol cultuado por eles. Essa civilização 

seria capaz de dominar as outras raças, assim como o mundo inteiro. 

Em 1918, surge a “Sociedade Thule”, que reúne traços esotéricos 

oriundos de religiões pagãs, ela era originalmente conhecida pelo nome Thule-

Gesellschaft. Seu fundamento está na lenda da terra Thule, que remonta às 

origens do povo germânico. Trata-se de uma ilha mítica que teria desaparecido 

há milhares de anos em alguma região no norte do planeta e, como a Atlântida, 

teria sido o centro mágico de uma civilização submersa.  

Thule segunda a lenda, era uma terra sagrada de clima temperado e 

vegetação fértil, cheia de recursos inesgotáveis, onde reinava a primavera 

eterna. Era habitada pelos aryas, que seria a primeira civilização do planeta 

que deu origem a todas as demais, constituída por homens altos, loiros, de 

pele branca como a lua, dotados de poderes mágicos e psíquicos, adquiridos 

de seres que vieram dos céus.  

Após grandes eventos naturais Thule transformou-se em uma ilha de 

gelo, e tornou-se inabitável. Diante disso, os habitantes se viram obrigados a 

deixar o isolamento da ilha que preservava sua cultura e sua pureza, 

estabelecendo-se na Estônia, na Lituânia, na Letônia, na Finlândia, na Suécia, 

na Noruega, na Dinamarca, nos Países Baixos, no norte da Polônia e na 

Alemanha.  

Seus seguidores acreditavam que havia sobreviventes desse povo e 

resquícios de seus ensinamentos, que supostamente haviam se perdido 

juntamente com a terra de Thule. Esses seres, dotados de poderes 

sobrenaturais, daria à Alemanha meios para a conquista mundial. O objetivo 



59 
 

inicial da Sociedade Thule era estudar as raízes do povo germânico, mas, logo 

passou a adquirir características antissemitas.  

Seu fundador foi Adam Alfred Rudolf Glauer, que mais tarde passou a se 

chamar barão Rudolf von Sebotendorf. Ocultista alemão, nasceu em 9 de 

novembro de 1875, na Prússia.  Viajou o mundo estabelecendo contato com 

diversas culturas. Ficou particularmente marcado pela influência do Islã e 

tornou-se também grande apreciador do estudo da Cabala.   

A Sociedade Thule defendia a renovação espiritual do povo alemão, 

baseada no despertar da pátria, assinalada pelo destino, mas foi corrompida 

por judeus, ciganos e comunistas. Para que essa renovação se desse, seria 

preciso haver a destruição daqueles que contribuíram para o desastre alemão 

na Primeira Guerra Mundial. 

“(...) todo membro da Thule era persuadido de que, 
para recuperar o destino glorioso que lhe pertencia 
historicamente, a raça nórdica não devia deixar-se 
arrastar por sentimentalismos nem clemência alguma, 
já que os destruidores da pátria - principalmente os 
judeus haviam se baseado durante toda a sua 
existência nessas emoções humanas para subsistir. 
Era hora, afirmava o barão, de acabar de uma vez por 
todas com o vírus que infectava o sangue germânico. 
Com o mesmo critério de que depois se apossariam 
muitos nazistas”. (CORES, 2009, p.87). 

 

Sebotendorf exigia que para alguém ser admitido na Sociedade Thule 

(restrita apenas aos alemães), deveria realizar “exames” para detectar a pureza 

de sangue nórdico de, no mínimo, três gerações. O ritual exigia a realização de 

um corte no braço de modo que o sangue vertido, fosse um símbolo de união 

entre os membros, e garantia da sua disposição para a aceitação dos dogmas 

do grupo.  Grande parte dos afiliados era das classes média e alta.  

  Era igualmente realizado um juramento de fidelidade aos princípios da 

Ordem selando o compromisso do indivíduo com a causa ariana.  Seus 

símbolos eram a águia e a suástica, símbolos sagrados "solares" da antiga 

cultura nórdica, que os nazistas incorporaram depois como símbolos 

partidários. 
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Figura 1 - Escudo da Sociedade Teosófica de Blavatsky e a suástica. 
Fonte: CORES, Pablo Jiménes. A Estratégia de Hitler. São Paulo: Madras, 2009, p. 89. 

 

Brasão da Sociedade Thule, composto por dois triângulos entrelaçados. 

O triângulo apontado para cima representa o Espírito, o Pai, e o fogo. O 

triângulo apontado para baixo representa a Matéria, a Mãe e a água. No meio 

dos triângulos, está uma cruz, conhecida como Cruz da Vida, símbolo da 

imortalidade: a serpente mordendo a si mesmo representa a unidade, e a 

suástica evoca as forças solares. 

Os comunistas eram adversários dessas sociedades secretas 

especialmente a Thule, contra a qual organizaram pequenos grupos de 

combate. Em 30 de abril de 1919, no mesmo dia considerado sagrado pelos 

thulistas, a "Noite de Walpurgis11" onde se comemora o dia do paganismo e da 

bruxaria na Europa, oito thulistas foram mortos pelos comunistas, e, devido a 

isso, receberam congratulações do barão Sebotendorf.  

Em 1920, Dietrich Eckart e Alfred Rosenberg conhecem Hitler e o 

convidam para fazer parte da Sociedade Thule. Sua iniciação e doutrinação na 

ordem ficou a cargo de Eckart, que também ensinou a Hitler a arte da oratória. 

Os mitos da superioridade racial ariana dentro da Sociedade Thule serão 

reforçados pelo ponto de vista de Eckart e Rosenberg, e absorvidos por Hitler, 

que sofre grande influência doutrinária de seus mentores, o que vai marcar 

profundamente sua personalidade.  

                                                           
11 Noite de Walpurgis  – dia do paganismo e da bruxaria europeia. Deriva do nome do 
missionário inglês Saint Walpurgo, 710-777 D.C., canonizado em 01/05/870. Até hoje, essa 
festa é muito popular em países nórdicos e assemelha-se à festa de Halloween. 
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Esses movimentos míticos, esotéricos, teosóficos e iniciáticos se 

tornaram a base do nacional socialismo e de suas ideias. Os nazistas se 

apropriaram de lendas, cultos e rituais do passado, e os recriaram em seu 

governo e se afirmavam como uma raça descendente de divindades vindas do 

interior do planeta, criaturas poderosas, dotadas de algo superior às demais 

raças, ou de uma terra que nunca encontraram. Grande parte dessas teorias 

apresentadas, retravam os alemães com descendentes de divindades, de 

criaturas poderosas, dotadas de algo superior as demais raças.  

Foram esses movimentos que inspiraram Hitler e sua cúpula na 

formação do nacional socialismo. Vários simpatizantes dessas concepções 

filosófico-mitológicas mais tarde se tornaram membros do partido nazista, por 

isso ele era bem mais que um partido político, reunindo muitos outros 

movimentos ocultos do passado, o que tornava único. 

 Entre as principais figuras que idealizaram e influenciaram a construção 

do partido nazista devemos destacar: Otto Rham, autor de A cruzada contra o 

Graal e a corte de Lúcifer na Europa, e um grande conhecedor do paganismo 

cátaro. Rham recebeu a grande missão de Rosenberg para buscar no exterior 

as origens arianas e o mítico Graal. 

Outra figura era Guido von List (1848-1919), austríaco, escritor, afirmava 

ser possuidor de poderes de adivinhação do futuro através das runas, e 

descendente da antiga raça que denominava de “armanos”, que seria a 

primeira raça que originou o povo germano. Os “armanos” possuíam poderes 

de inteligência fora do comum, que estavam em declínio devido ao seu contato 

com outras raças.  

Segundo von List, corria nos alemães o sangue da raça ariana, o que 

lhes conferia o dever de deter uma suposta conspiração judia de dominação 

mundial. Para combater essa conspiração era necessária a criação de um 

Estado forte, e racialmente puro.  Esse mal só poderia ser estancado através 

da guerra, e da destruição. Surgiria daí uma nova raça de arianos. Antes, 

porém, seria necessário voltar ao passado pagão do qual von List se 

considerava o apóstolo e, afirmava ser o último “armano”. 
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Liste era devoto do deus Odin12, primeiro dos deuses escandinavos, 

também conhecido pelo nome de Wotan, deus da guerra, da sabedoria e da 

poesia, tinha a tarefa de julgar os guerreiros, decidindo se eram merecedores 

ou não de viver entre os outros heróis no Valhalla13.  Vivia acompanhado de 

seu cavalo Sleipnir, de oito patas, o mais rápido corcel do mundo. Este deus 

era frequentemente acompanhado por dois corvos, cujos nomes - Hugin e 

Munin, significavam, “Pensamento e Memória" e contavam tudo quanto 

observavam nos seus voos sobre a Terra. List ergueu uma estátua em sua 

homenagem em Viena. Seu pensamento mítico-racista influenciou Philipp Stauf 

que disseminou seus pensamentos. 

 É necessário ressaltar ainda o trabalho de Philipp Stauf, um dos 

fundadores da "Ordem Germânica" ou "Ordem dos Germanos", dotada de forte 

marca antissemita. Para o ingresso na ordem, o aspirante deveria demonstrar 

possuir sangue puro alemão ao menos até a terceira geração, sem qualquer 

mescla com outras raças.  Para assegurar sua origem ariana também eram 

realizados exames de medição craniana e medição facial.  

Stauf era um crítico veemente da mescla entre raças. Seus métodos 

foram mais tarde empregados nos membros das tropas das SS de Himmler, 

sob os cuidados de Richard Walther Oscar Darré, (um dos principais ideólogos 

da doutrina Blut und Boden, doutrina do sangue e do solo) diretor do Escritório 

Central para a Raça e o Assentamento RUSHA.  

Darré foi um dos responsáveis pela elaboração de técnicas para 

demonstrar o grau de pureza racial que determinavam o grau de "arianidade", 

do sujeito estudado.  Comparava a cor do cabelo com a de alguns pelos 

artificiais de vidro tingidos, e também, media o rosto e o crânio, técnicas que 

foram copiadas pelos oficiais das SS para a seleção dos seus soldados. 

                                                           
12 Odin ou Wotan –  Deus da guerra, da morte, da vitória, e das runas.  Suprema deidade da 
mitologia escandinava, em nórdico antigo a palavra Óðinn derivado do termo ódr, era 
equivalente em latim de furor. É encontrado com outras dominações: Wöden (Anglo-saxão); 
Woden (Saxão-antigo); Wodan (Francônico antigo); Wutan e Wuotan (Antigo Alto Alemão); Wut 
(alemão); Wóds (gótico). Também associado a embriaguez, excitação, e ao comercio. A ele é 
atribuído o poder de movimentar os mares, o poder do fogo e da tempestade (vento).  
13 Valhalla  - mansão situada no espaço celeste, para onde as Valquírias levavam, por ordem 
de Odin, os guerreiros mortos nas batalhas. A mansão era composta de 540 portas, cada uma 
das quais podia dar passagem a oitocentos combatentes em fila, formando frente. À noite, tudo 
ficava iluminado pelas lâminas das espadas, nas quais refletiam as altas fogueiras, que ardiam 
por entre as mesas destinadas aos banquetes dos heróis mortos. (LANGER, 2015, p. 345-353). 
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Jõrg Lanz von Liebenfels, seu verdadeiro nome é Adolf Joseph Lanz, 

austríaco, grande estudioso dos movimentos pagãos e de ordens religiosas, 

estudou com grande interesse a Teosofia14 de Helena Petrovna Blavatsky 

(1831- 1891) mais conhecida como Madame Blavatsky.   Junto com o coronel 

Henry Steel Olcott, Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica em 1875, nos 

Estados Unidos, um grupo dedicado a estudar assuntos científicos através da 

ótica da filosofia, baseado na sabedoria com o divino.  

Blavatsky nasceu em Dniprodzerzhynsk na Ucrânia, filha de pai alemão, 

na sua infância, Blavatsky era médium. Realizou viagens pelo Egito, Himalaia, 

Tibet e Estados Unidos, onde conheceu Albert Pike fundador da Ku Klux Klan.   

Depois de viajar por várias partes do mundo, Blavatsky adquiriu conhecimentos 

e fundou a Sociedade Teosófica. Pregava as relações entre a Religião, 

Filosofia e Ciência. Esse grupo foi muito importante para a história do 

esoterismo no mundo, pois, influenciou diversas sociedades e milhões de 

pessoas. 

Blavatsky propunha a evolução simultânea de sete grupos humanos em 

sete lugares diferentes do planeta, e refutava que a origem humana se deu-se 

através de Adão e Eva. A teoria de Blavatsky propunha que, no início da 

história humana, teriam existido sete raças-raiz, que evoluíram durante um 

longo período de tempo; dessa evolução, originaram-se outras sete sub-raças 

que seriam: Sete Mentes ou Nascidos por Si Mesmos, Sem Ossos ou Nascidos 

do Suor, Lemurianos ou Nascidos do Ovo, Atlantes, Arianos e outras duas 

raças mais evoluídas que as demais.  Essa teoria caiu no gosto dos partidários 

nazistas e de Lanz. 

Durante seis anos Lanz frequentou a ordem religiosa de Cister e lá 

aprofundou seus conhecimentos do Antigo Testamento, mas foi expulso do 

mosteiro por sua defesa das relações carnais, o que é proibido por essa ordem. 

Após ser expulso, fundou a Ordem do Novo Templo (seita iniciática de 

inspiração templária) e a revista Ostara declaradamente racista e antissemita.  

Para Lanz, os arianos eram descendentes dos deuses, e os judeus 

descendentes de uma raça demoníaca, que queria destruir a pureza racial do 

ariano por meio de mentiras de compaixão. A mestiçagem com os judeus era 

                                                           
14 Teosofia  (teo = divino, sofia = sabedoria). Sabedoria divina. 
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totalmente inaceitável, pois classificava-os como uma raça que não atingiu o 

grau de humanidade.  A mestiçagem comprometia a sobrevivência da raça 

ariana, que, por isso estava em perigo de extinção e devia ser defendida a todo 

custo. Lanz defendia ainda a esterilização e escravização dos judeus e, o 

trabalho forçado até a morte.  

Hitler foi grande entusiasta das ideias de Lanz, submeteu os judeus à 

esterilização e ao trabalho forçado nos campos de concentração e de 

extermínio. Outra ideia importada de Lanz: a Ordem do Novo Templo possuía 

uma bandeira com uma suástica na entrada da sede.  

Cores (2009, p.73) trata várias ideias e crenças dos quais os nazistas se 

apropriaram, como uma ideia original, mas que, na verdade, já eram 

concepções muito desenvolvidas, baseadas em um racismo desmedido, que, 

com a ascensão dos nazistas, não era mais necessário ser reprimido.  

O geógrafo Karl Haushofer Nasceu em 1869, na cidade de Munique, 

cidade na qual lecionou Geopolítica e Geografia, em 1921, na Universidade de 

Munique.  Dirigiu o Institut für Geopolitik, atuou como general durante a 

Primeira Guerra Mundial, sendo um dos mais jovens no cargo. Foi conselheiro 

dos nazistas em questões de expansão territorial, e também se destacou pelos 

seus estudos sobre o Tibet, o Budismo, e a Astrologia. Foi membro da 

Sociedade Thule. Queria usar seus conhecimentos para a realização de rituais 

ocultos do sangue, e mostrar a Hitler a possibilidade de se transformarem em 

super-homens. (CORES, 2009, p.75). 

Haushofer sofreu também influência dos estudos de Friedrich Ratzel, 

sobre o conceito de espaço geográfico como fundamental para a construção do 

Estado, da sua política, e da sua sociedade. Essa teoria serviu como base para 

os estudiosos da época, inclusive o próprio Haushofer, para justificar o 

expansionismo alemão, baseado na lógica de que o Estado alemão e seu povo 

evoluíram em um grau tão grande, que era necessário e legítimo ampliar as 

fronteiras do país para desenvolvesse de acordo com suas necessidades. Essa 

teoria foi amplamente usada pelos nazistas sob o pretexto de ser necessário à 

sua existência. (CORES, 2009, p.73-74). Em suma, através das necessidades 

de uma raça se justificava a guerra e anexação de território. 

A influência exercida por Haushofer sobre Hitler teve consequências 

terríveis, pois, fortaleceu o antissemitismo que Hitler já nutria pelos judeus, o 
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que Haushofer assegurava ser o "bom ódio", necessário para livrar-se de um 

vírus que havia impedido o ressurgimento do mundo civilizado ao longo dos 

tempos. (CORES, 2009, p.76). 

Outro grande pensador nazista foi Rudolf Steiner, nascido em (1861-

1925) Kraljevec na Áustria, filósofo e pedagogo lecionou Filosofia na 

Universidade de Viena, dedicou-se ao estudo da Teosofia de Madame 

Blavatsky, e às teorias orientalistas do amor à vida, a reencarnação e a 

meditação, até criar a doutrina chamada "Antroposofia", que buscava o 

verdadeiro conhecimento da natureza humana.  É uma ciência espiritual que 

propõe um modo livre de pensar e perceber a realidade, atuando e respeitando 

o indivíduo e a realidade na qual ele está inserido, ou seja, na Antroposofia se 

busca o autoconhecimento de si e da realidade. Steiner escreveu diversos 

livros, mas o que lhe rendeu maior notoriedade foi livro A ciência oculta e a 

iniciação, e, mais tarde, fundou a Sociedade Antroposofica. 

O que mais agradou a Hitler e aos nazistas, foram as ideias de Steiner 

expostas no livro, A ciência oculta, em que ele discorrera sobre lendas 

tibetanas e a existência de uma civilização semidivina, de raça superior, que 

vivia na terra Thule onde a vida era baseada na honra das suas ações o que 

fazia que, dessa forma, permanecessem puros.  Essa raça seria a ariana que, 

deixou as águas geladas do Norte para viver na Índia, e ao Norte da Europa. 

Também não podemos esquecer de outros dois grandes autores de 

teorias racistas que influenciaram os nazistas. O diplomata e filosofo francês, 

Joseph Arthur de Gobineau, nasceu em 14 de julho de 1826 em Ville D’Avray 

(França), publicou o famoso Ensaio sobre a desigualdade das raças humanas 

(1853-1855), estudo que teve grande repercussão em toda a Europa. 

Gobineau queria provar, por meio de exemplos históricos, que as raças 

eram distintas entre si, não apenas fisicamente, mas, também intelectualmente.  

Segundo ele, a raça que possuía as melhores características era a raça branca 

que, por isso, deveria dominar as demais. Para Gobineau, a segregação das 

raças era necessária para evitar a degeneração da raça branca. 

Para ele, os alemães eram os portadores das melhores qualidades 

humanas em comparação com as raças “amarelas” ou “negras”.  A mescla com 

outras raças inferiores levaria a raça branca à decadência total, e isso deveria 

ser evitado. Suas ideias ganharam adesão do britânico Houston Stewart 
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Chamberlaim, que publicou Os fundamentos do século XIX em 1899, que 

abordava questões de luta entre as raças. Os alemães eram os criadores e 

bem feitores, enquanto os judeus eram os intoleráveis usurpadores, 

mesquinhos e sanguessugas, por isso, para o bem dos alemães, era melhor 

segregá-los  

Essas teorias foram fundamentais para a disseminação do racismo, da 

política sanitária, das teorias higienistas e da eugenia como política de Estado, 

resultando na segregação dos indivíduos. Como lembra Daiwan (2007, p.87), 

no Brasil essas teorias foram defendidas por vários autores e simpatizantes 

como Oliveira Vianna, Vieira de Carvalho, Monteiro Lobato e Renato Kehl, o 

qual declarou: “a nacionalidade brasileira só embranquecerá à custa de muito 

sabão de coco ariano”!  

Isso demonstra como eram disseminadas nessa época essas ideias e 

como elas atravessaram fronteiras e continentes. Não foram os nazistas que as 

inventaram, porém, foram eles que as tornaram evidentes para o mundo, com 

as monstruosas experiências nos campos de concentração e extermínio. Como 

suporte para tais atrocidades, deram maior evidência ao mito e às questões 

mágicas, misturando-as com a questão racial. 

 

“O uso de conceitos biológicos como "raça", num 
sentido predominantemente mágico e mítico, foi 
apenas um entre muitos exemplos do modo curioso 
como, em nossos dias, métodos científicos de abordar 
a "natureza" podem ser usados a serviço de um 
enfoque mágico-mítico da "sociedade"; foi um exemplo 
do modo como conceitos que são científicos num 
contexto podem tornar-se míticos num outro”. (ELIAS, 
1997, p.345).  

 

2.4 Religião Nazista e o Mito do Salvador 

Ao fim dos conflitos da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) a 

Alemanha encontra-se em ruínas, política, econômica e psicologicamente 

abalada. Dessa catástrofe social nasce o Partido Nazista, e Hitler emerge como 

figura central do partido, do povo, e da Alemanha. Uma nova sociedade é 

construída a partir dos mitos e crenças alemãs. O desastre indenitário 

provocado pela Primeira Guerra Mundial fez os alemães retomarem os cultos 
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"Volkischen", e os valores da mitologia nórdica.  O Partido Nazista conduziu os 

alemães à esses ideais de supremacia racial. 

Os nazistas pretendiam, a partir dos mitos germânicos, construir uma 

nova religião pagã, baseado no folclore de milhares de anos atrás. Para a 

fundação dessa nova religião os nazistas usaram o poder dos mitos, ritos e 

símbolos. Segundo eles, os mitos nórdicos, substituiriam a Bíblia cristã como 

mito de origem dessa nova religião. 

A bíblia nazista seria o livro escrito por Hitler durante o período em que 

ficou preso na prisão de Landsberg. “Mein Kampf”, possuía 25 pontos chaves 

que adquiriram um caráter "sagrado" para todos aqueles que se integrassem à 

nova fé, deveriam ser seguidos pelos membros e seguidores do partido 

nazista. (CORES, 2009, p.65).  

Segundo Cores (2009, p.65), em 1933 graças à propaganda nazista, as 

vendas do livro atingiram mais de 1,5 milhão de exemplares. Em 1945, já tinha 

sido traduzido para 16 idiomas, e vendidos mais de 10 milhões de exemplares.  

O grande ideólogo do pensamento mágico-religioso foi o “arquiteto” do 

nazismo, Alfred Rosenberg. Ele foi um dos principais teóricos nazistas, 

influenciando Hitler com suas ideias para justificar o antissemitismo e a 

superioridade racial.  

Em seu livro, O mito do século XX, (Der Mythus des Zwanzigsten 

Jahrhunderts, 1930), Rosenberg, reinventa a história germânica. Para ele, a 

nova doutrina nazista, era fundada na religião do sangue. Na crença de 

Rosenberg, o sangue era determinante no sentido religioso, em outras 

palavras, a igreja tinha que ser igreja do sangue ao invés da fé, ou igreja da 

crença. O sangue unia as raças nórdicas. 

Para Rosenberg, sangue, descendência racial, identidade racial 

tornaram-se o princípio dessa nova ideologia. Segundo ele, aqueles que 

possuíssem sangue alemão teria por direito e dever de requerer o lugar que lhe 

era destinado (Blut und Boden), de dominador do mundo; quem fosse contra, 

estaria contra a vontade divina. 

 Nessa nova religião não era permitido o uso de bebida alcoólica e do 

tabaco. Hitler acabou se convertendo ao vegetarianismo. Rosenberg, mais 

tarde, seria elevado ao posto de Reichsleiter (funcionário supremo do NSDAP) 

nos territórios do Leste (Rússia). 
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Para Rosenberg, o cristianismo era incapaz de reunir a energia espiritual 

necessária para a fundação da religião sonhada por Hitler. Por isso, eles 

deveriam voltar ao paganismo. Citando Hilter: “(...) quando o futuro da nossa 

juventude não ouvir mais nada a respeito desse cristianismo, cujas doutrinas 

são inferiores às nossas, o cristianismo desaparecerá automaticamente." 

(NAUMANN, 2013, p.96). Dessa forma, a Alemanha seria uma nação regida 

por apenas uma religião, um Partido, e um líder, Adolf Hitler.  

Os espetáculos do partido nazista possuíam um caráter político-

religioso. Geralmente aconteciam durante a noite, criando uma atmosfera 

mítica de poderes ocultos.  Soldados desfilavam com os símbolos do partido, 

tochas acesas iluminavam as paredes dos edifícios com símbolos da cultura 

alemã, projetores eram usados como forma de engrandecer os comícios e as 

marchas, conferindo aos símbolos uma imagem sobrenatural e mágica. 

Hinos e canções culturais eram entoados com fervor pelo povo, e a 

presença constante de tambores, fanfarras, e cornetas nas festividades 

aumentava o sentimento de união de todos os presentes, criando uma 

atmosfera de coesão e força. Hitler sempre aparecia em cima de um grandioso 

altar, em meio aos holofotes, como uma divindade que surgira de repente aos 

olhos de todos, exercendo grande fascínio sobre todos os presentes. 

 

“A doutrina nacional-socialista mostra, como num 
espelho deformador, algumas das mais flagrantes 
características comuns desses mitos. Não era 
incompatível com a fervorosa crença de Hitler na 
verdade fundamental do credo que professavam o fato 
de que ele e seus auxiliares eram mestres da 
dissimulação e da divulgação de mentiras deliberadas, 
que suas pregações continham uma forte dose de ódio, 
impostura e hipocrisia. De fato, o nacional-socialismo 
combinou muitos dos traços de um movimento religioso 
com os de um partido político”. (ELIAS, 1997, p. 281).  

 

O calendário alemão passou a ser marcado por várias celebrações 

nazistas.  No "Dia Alemão", 14 e 15 de outubro de 1922, foram realizadas 

festas com o objetivo de enaltecer o povo germânico.  O "Dia do Partido" sob o 

lema "Alemanha desperta", ocorreu no início de janeiro de 1923 em Munique, e 

foi a maior concentração que o NSDAP havia realizado até então. Com a 

presença de 6 mil homens das SA, completamente fardados e equipados, 
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encabeçaram a demonstração de poder que se assemelhava mais a um ritual 

pagão que a uma celebração política. (CORES, 2009, p.50). 

 

“O mito do 9 de novembro. O estrepitoso fracasso do 
Putsch da cerveja converteu-se em uma das datas 
mais importantes do calendário de comemorações 
nazistas e passou a fazer parte da lenda místico-
guerreira da luta do nacional-socialismo. Os camaradas 
mortos haviam se transformado nos mártires que toda 
doutrina religiosa requer ("os que morreram pela 
salvação da pátria e pelo profeta") e, sobre o sangue 
dos que lutaram naquele dia, caiu uma bandeira de um 
dos estandartes situados à frente da formação, 
adquirindo está a qualidade de símbolo sagrado para 
os nazistas. Hitler, nas grandes concentrações de 
Nuremberg, "batizaria" os novos estandartes nazistas 
tocando com uma mão a bandeira dos mesmos, 
enquanto com a outra agarrava a "bandeira do 
sangue", traspassando a "pureza" do estandarte 
sagrado à nova insígnia. O mito criado foi tal que, em 
anos posteriores, qualquer um que em cujo peito luzia 
a "Medalha da Ordem e do Sangue", e que certificava 
sua participação no Putsch, receberia um respeito e 
uma admiração desmedidos por parte de subordinados 
e superiores”. (CORES, 2009, p.62). 

 

As diversas festividades religiosas (especialmente as católicas), na 

Alemanha, seriam substituídas pelas novas comemorações nazistas. O Natal 

seria substituído por celebrações nórdicas do solstício de inverno, realizado em 

uma floresta, em volta de uma fogueira.  

As celebrações, os mitos e rituais foram substituídos pelos da nova 

ordem nazista, que substituiriam as tradições religiosas baseadas no amor e na 

compaixão, pois estas representavam a negação do guerreiro nórdico e a 

decadência do povo germânico. A nova doutrina nazista baseava-se na força 

do guerreiro para a fundação da nova sociedade, a sociedade sem classe, 

homogênea, formando uma só massa obediente às palavras de Hitler, o 

ressurgimento de valores guerreiros e de um governo forte. Sua vontade 

estava acima de certos valores e crenças humanistas que impediam a raça 

ariana de dominar as demais raças inferiores. 
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“Toda essa simbologia, a implantação das leis sobre o 
casamento e o batismo, a inclusão do solstício de 
verão como "festa da colheita", a celebração no dia 20 
de abril do aniversário de Hitler, a festa dedicada aos 
primeiros abatidos no dia 9 de novembro e, antes de 
tudo, a importantíssima festividade do solstício de 
inverno (em vez do Natal), em que se efetuavam rituais 
pagãos ao redor de imensas fogueiras depois de um 
copioso jantar que o SS realizavam à luz de velas, não 
eram mais que uma estratégia magnificamente 
empregada por Himmler para que os jovens alemães 
se livrassem - tal como ele dizia - "das teorias cristãs 
que governaram a Alemanha durante mais de mil anos 
e que provocaram a decadência da Volk - referindo ao 
povo ou à nação - alemã, e quase provocou sua 
morte". (CORES, 2009, p.134-135). 

 

O regime nazista era baseado na mentira, na dissimulação e na 

distorção da realidade, mas, mesmo assim, as pessoas foram levadas a fazer 

parte desse mundo fantasioso. Devido ao fato de as religiões terem um papel 

central nas ações dos indivíduos, o ressurgimento das antigas crenças e 

tradições foram as motivações para se aderir à esse tipo de pensamento.   

Havia grande preocupação com a imagem de Hitler diante da população, 

com o engrandecimento de sua figura messiânica de salvador do povo alemão 

(Cores, 2009, p. 28). Engrandecimento da figura "messiânica" do Führer, 

colocando a si mesmo como evangelizador que foi iluminado para guiar os 

puros pelo caminho da verdade, fazendo-os ver o que realmente está errado na 

humanidade. 

 Segundo Cores, (2009, p.65) “As ideias haviam se transformado em 

mitos, a ideologia política, em religião e o agitador de massas, em messias do 

povo. Faltava apenas tomar as rédeas do Estado para poder assim evangelizar 

a nação alemã”.  

Hitler acreditava ser predestinado a salvar a Alemanha.  Eleito pelo 

destino como guia do povo, somente ele tinha as qualidades necessárias para 

uma tarefa tão grande. Parecia ser o único político capaz, e preocupado em 

acabar com a crise germânica.  Ele tinha a vontade e a personalidade para a 

tarefa. (CORES, 2009, p.52). Ele e somente ele, era portador dos poderes 

necessários para levar o povo ao glorioso destino que havia lhe sido reservado.  

 Boa parte da população acreditou que ele era o messias que veio do 

céu para salva-los, estava convicta que ele possuía poderes sobrenaturais 

capazes de salvar o povo da agonia e da desesperança em que se encontrava.  
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As pessoas logo abraçaram essa ideia e o apoiaram incondicionalmente com a 

devoção e a idolatria cega que um deus merecia. Hitler sabia que as massas 

não são racionais e sim emotivas. 

Hitler se convenceu de que fazia parte de uma raça sem igual, dotada de 

grande poder, estava convicto que era pertencente à raça ariana pura, e seus 

poderes deveriam ser empregados para unir e proteger todos a ela 

pertencentes. 

Essa crença no mito do salvador da pátria, do mito do messias político, 

foi continuamente alimentada pela propaganda nazista, Hitler foi elevado à 

categoria de semideus e messias das hastes teutônicas. (CORES, 2009, p.52).  

Segundo Cores, assim Albert Speer se expressava sobre a forma pela qual a 

presença de Hitler influenciava as pessoas:  

 
“(...) a influência que a presença de Hitler tinha sobre 
aqueles que o rodeavam: "Todos estavam submetidos 
à sua vontade, atuavam com cega obediência e sem 
controle algum sobre suas vontades individuais (...) não 
sei qual pode ser a expressão clínica para descrever 
esse fenômeno. No transcurso de minhas atividades 
como arquiteto, descobri que o mero fato de 
permanecer sob sua presença me deixava cansado, 
exausto e vazio". (CORES, 2009, p.79). 

 

Outro personagem de grande influência sobre Hitler foi Dietrich Eckart, 

conselheiro pessoal do Führer, e redator chefe do jornal nacional-socialista 

“Volkischer Beobachter”.  Apaixonado pelo ocultismo, também dedicava parte 

do seu tempo ao estudo do esoterismo, e de técnicas empregadas pelos 

médiuns e pelo espiritualismo. Profundo antissemita, radical pangermanista, 

escreveu várias obras denunciando a República de Weimar como "traidora do 

povo alemão".  

Em 1919 Eckart lança a revista Ostara, com o título de Auf gut Deutsch 

("Como bom alemão") onde incita os alemães contra os judeus. Para ele, todo 

bom alemão deveria unir-se contra comunistas e judeus, em defesa da raça 

ariana, e de sua cultura, pois sua arte e ciência estavam prestes a 

desaparecer. Só a união dos alemães poderia garantir a salvação da nação e 

de seu legado cientifico, artístico e cultural.  

 O Protocolo dos Sábios de Sião, documento de autoria desconhecida, 

datado do início do século XX, narrava um suposto plano de conspiração 
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judaica para a dominação mundial. O encontro teria acontecido entre os 

sessenta e dois homens mais poderosos do Congresso Sionista Mundial, que 

debatiam os meios necessários para alcançar seu objetivo de dominação do 

planeta. 

Esse documento foi muito divulgado na Europa, contribuindo para 

construir a imagem negativa dos judeus, principalmente na Alemanha de 1918, 

derrotada na Primeira Guerra Mundial. Milhares de cópias foram usadas como 

propaganda política, para alertar a população alemã para o perigo que 

representavam os judeus, sobre seus truques, mentiras e artimanhas para 

obter a nacionalidade alemã, e assim enganar as pessoas, escondendo-se 

entre elas. 

Havia outro fato importante nessa disputa, que fazia com que o 

pensamento nazista entrasse em conflito direto com os judeus. Assim como os 

alemães, os judeus julgavam-se o povo escolhido, segundo os protocolos para 

dominar o mundo. Da crença na escolha por Deus, cria-se uma fantástica 

ilusão histórica de dois povos que se acham merecedores do poder divino. 

Reclamam ser aqueles que Deus escolheu como povo. 

 A imagem dos judeus foi deformada com o passar dos tempos, e cada 

vez mais, a propaganda nazista atribuía-lhes um caráter perverso. Os 

protocolos só vieram "confirmar" aquilo que todos já suspeitavam, ou seja, a 

ameaça de uma conspiração mundial.  Diante dessas evidências, os nazistas 

encontraram "argumentos" contundentes que fortalecessem o imperante "bom 

ódio em relação aos judeus". (CORES, 2009, p.77). 

A alta cúpula do Partido Nazista fez parte e foi influenciada pela 

Sociedade Thule, e por outros movimentos ocultos do período. Dessa forma, o 

que queremos demonstrar, é que o Nacional Socialismo teve nesses 

movimentos uma forte influência, assumindo características de um partido 

mítico, religioso e racista, muito comum dessa época.  

Os nazistas absorveram e recriaram mitos antigos, assim como 

utilizaram um conjunto de normas de outros movimentos para criarem sua 

própria ideologia. Os membros mais destacados que fizeram parte de 

movimentos ocultos e mais tarde assumiram altos cargos no nacional 

socialismo trouxeram consigo esse conhecimento apontado por Cores (2009, 

p.95). Acrescento a essa relação o nome de Himmler chefe supremo da SS e 
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um dos mais, assíduos frequentadores do ocultismo, base para a formação da 

mais temida tropa da Europa as SS. Como forma de conhecimento, 

nomearemos alguns thulistas do círculo próximo de Hitler. 

Dietrich Eckart, Conselheiro pessoal do Führer e editor chefe do jornal 

Volkischer Beobachter em 1921, famoso por denunciar a República de Weimar, 

possuía grande apreço por Rosenberg, que foi seu discípulo na Sociedade 

Thule, e ambos continuaram difundindo as ideologias nazista. 

Alfred Rosenberg, foi membro da Sociedade Thule desde sua criação. 

Rapidamente cresceu dentro do partido com suas ideias sobre a religião do 

sangue, alcançando o cargo de funcionário supremo do partido em 1933, por 

sua dedicação à causa ariana. Entre 1941 a 1945 foi nomeado chefe do 

Serviço de Assuntos Estrangeiros do Partido Nazista, estava encarregado do 

Ministério dos Territórios Ocupados do Leste da Europa, responsável por 

roubar obras de museus, bibliotecas e coleções pessoais durante a ocupação 

dos territórios.  

Max Amman, foi um dos co-fundadores do Partido Nazista, foi chefe de 

imprensa do Reich desde 1934 até o fim da guerra, em 1945, chegando ao 

posto de Reichsleiter (funcionário supremo do partido). 

Gottfried Feder, nasceu em Würzburg, em 27 de janeiro de 1883, atuou 

como professor de Economia, foi um dos fundadores do Partido Nazista, 

tornou-se deputado pelo Reichstag, e atuou como Secretário de Estado do 

Ministro da Economia, de 1933 a 1945. 

Karl Fiehler, foi um dos fundadores do partido, participou do Putsch da 

Cerveja, por isso foi agraciado com uma das mais altas honrarias, a “Medalha 

da Ordem do Sangue" tornando-se, assim como Amman, funcionário supremo 

do, e general das SA, mais tarde general das SS-Obergruppenfiihrer. 

Hans Frank, formado em direito, um dos fundadores do partido, chefiou 

as SA-Gruppenfiihrer, foi ministro da Justiça na Baviera de 1933 a 1935. Em 

1939, foi nomeado governador geral da Polônia ocupada. 

Rudolf Hess, ministrou aula de geografia na Haashofer na Universidade 

de Munique. Foi um dos mais fiéis devotos de Hitler. Estudou no Liceu Francês 

de Alexandria, e completou sua formação acadêmica na Escola Oficial de 

Comércio, na Alemanha. Participou da Primeira Guerra Mundial como piloto 

das forças aéreas alemãs recebendo por sua coragem a Cruz de Ferro.  
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Juntamente com Hitler, participou do Putsch da Cerveja e dividiram a 

mesma cela da prisão Landsberg, durante esse período.  Presos, Hess ajudou 

Hitler escrever o livro Mein Kampf. Fez parte dos Freikorps e entrou para o 

partido em 1920, secretário particular em 1925, presidente do Comitê Central 

do Partido Nacional Socialista em 1932, tornou-se conselheiro especial em 

1933 e segundo sucessor do führer, depois Göring. Por sua lealdade a Hitler, 

chegou ao posto de ministro do Reich. 

Hess, Eckart e Rosenberg exerceram forte influência na doutrinação de 

Hitler, introduzindo-o na Ordem da Thule.  Esses ensinamentos foram 

importantes para alimentar as ambições políticas e nacionalistas de Hitler. Para 

falar somente na Thule, a lista de futuros detentores de poder nazistas, que 

fizeram parte dela foi enorme. Barão Rudolf von Sebotendorf (grão-mestre da 

ordem), Guido von List,  (mestre thulista), Jörg Lanz von Liebenfels,  (mestre 

thulista), Dietrich Eckart,  (redator chefe do  jornal “Völkischer Beobachter”), 

Alfred Rosemberg,  (ministro do Reich), Adolf Hitler, (chanceler do Reich), 

Hermann Wilhelm Göring (primeiro adjunto de Hitler e marechal do Reich), 

Rudolf Hess,  (segundo adjunto de Hitler), Heinrich Luitpold Himmler,  (chefe 

supremo das SS), Julius Streicher,  (editor do jornal Der Stürme), Hans Frank, 

(governador geral da Polônia), Karl Haushofer,  (general), Goufried 

Feder,  (secretário de Estado e co-autor do programa do partido), Franz 

Gürtner,  (chefe da polícia de Munique), Rudolf Steiner,  fundador da doutrina 

antroposófica.  

Esses thulistas formadores da política do Terceiro Reich foram 

influenciados por toda uma conjuntura de sociedades secretas, ordens pagãs, 

esoterismo e ocultismo da época, influenciando, por fim, a sociedade alemã. A 

partir de então, houve uma ruptura de valores e crenças, a sociedade foi 

orientada por movimentos de características políticas e mágicas, aguardando a 

chegada do semideus que salvaria todos, ou a conquista mundial por meio de 

poderes e armas mágicas. 

Esses movimentos foram importantes porque influenciaram as decisões 

sociais, políticas e militares na Alemanha nazista, bem como, influenciaram 

Hitler nas decisões de batalhas da Segunda Guerra Mundial, orientando-o 

sobre quais raças seriam destruídas. Hitler era praticante da astrologia e da 

numerologia, foi iniciado nessas crenças na Sociedade Thule.  Porém, depois 
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de anos de aprendizado e de prática, ele declarou essas atividades ilegais, 

perseguiu e proibiu jornais e astrólogos de atuarem no Reich, assim como os 

grupos esotéricos e as sociedades secretas foram banidas.  

Cores (2009, p.103), aponta que isso se deu não porque Hitler deixou de 

acreditar, mas porque Hitler via nesses movimentos, uma ameaça ao seu 

“Estado mágico”.   Ele desejava que apenas a doutrina nazista fosse a fonte do 

conhecimento e de misticismo para o povo alemão.  Para a instauração dessa 

nova fé era necessário a destruição das demais crenças, a substituição da 

Cruz pela Suástica como símbolo sagrado da nova religião. 

Podemos ver a continuidade dessas atividades com a criação do 

Instituto do Pêndulo, em 1942. Esse instituto tinha como meta compreender a 

destruição pelos Aliados dos submarinos alemães U-Boat, que dominavam as 

águas do Oceano Atlântico, causando grandes baixas nas tropas aliadas. 

Durante o conflito, os ingleses desenvolveram uma arma revolucionária, o 

radar, e começaram a reverter o quadro de derrotas, causando a morte de 

cerca de 30 mil marinheiros alemães. 

Os nazistas, desconhecendo o uso desse novo armamento, acharam 

que os ingleses utilizavam forças mágicas e videntes para descobrirem as 

localizações exatas de seus submarinos. Desse modo, o Instituto do Pêndulo 

foi criado para usar as mesmas forças mágicas para vencer a guerra, cuja 

prática consistia, basicamente, em elevar um pêndulo sobre o mapa mundi 

para localizar as embarcações aliadas. 

Dentre as várias sociedades ocultistas da época, a que mais influenciou 

os nazistas foi o catarismo. Assim como Hitler, os cátaros acreditavam no 

poder dos números.  Segundo essa crença, a história realizava uma grande 

virada a cada 700 anos.  O ano de 544 foi marcado pela morte de São Bento. 

De acordo com a lenda do rei Arthur, setecentos anos depois, ou seja, o ano 

de1244, fica marcado com a destruição do povo cátaro. Dessa forma, para os 

nazistas, 1944 seria o ano de uma nova reviravolta na história, seria o ano de 

glória para os alemães. Na verdade, em 1944 os nazistas estavam perdendo a 

guerra em Stalingrado, e as tropas aliadas começam a desembarcar nas praias 

da Normandia (França), preparando o chamado “Dia D”.  Pela primeira vez, em 

4 de março, acontece um grande bombardeio contra Berlim. 
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2.5 Propaganda Nazista e o Judeu Mítico 

A propaganda nazista serviu como um dos principais instrumentos de 

ascensão dos nazistas ao poder e para o surgimento de um regime brutal, 

baseado na intimidação e assassinatos contra minorias étnicas e religiosas. A 

base ideológica para engrandecer sua política e suas ações foi a volta ao culto 

dos mitos de origem alemães.  

Antes da chegada dos nazistas ao poder em 1933, os judeus eram 

assimilados pela sociedade alemã, e viam a Alemanha como um país de 

igualdade étnica e tolerância religiosa. 

Em toda a Europa, a partir do final do século XIX, as ideias raciais e 

antissemitas já eram muito fortes, em especial na França, onde forma 

divulgadas as teorias racistas como as do Conde de Gobineau (1816-1882), 

Ensaio Sobre a Desigualdade das Raças Humanas, em que a questão étnica 

era posta como principal elemento da história humana, cabendo à raça branca 

e aos arianos a dominação sobre as demais.  

Outro francês, Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), publicou em 

1899, O ariano e seu papel social, no qual afirmava que os processos 

sistemáticos de seleção poderiam regenerar a espécie humana, uma espécie 

de darwinismo social, onde as raças mais aptas subjugavam as outras. Os 

nazistas se apropriaram dessas ideias e as colocaram em prática com o apoio 

coletivo de que dispunham. 

Ao longo da história, em momentos de crise social, os judeus de todas 

as classes, mesmos os já assimilados pelas sociedades, viravam alvos de 

preconceito. Na Rússia do início do século XX foram vítimas de pogroms e 

fugiram para a Alemanha, um país tido como desenvolvido e tolerante com as 

demais raças. 

Na Europa, diversas crenças que misturavam ideologias racistas, com 

práticas ocultistas, tornaram-se populares depois da Primeira Guerra Mundial. 

Portanto, o antissemitismo era uma prática já difundida entre os europeus. A 

Alemanha, que antes era reduto dos judeus, torna-se agora um grande Estado 

policial, perseguindo-os e tirando-lhes os direitos políticos, civis e sociais, em 

meio à um ambiente estranho e hostil. 
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(...) “os problemas raciais ocuparam o centro do 
cenário político, os judeus imediatamente foram 
ajustados como alvo pelas ideologias, e doutrinas que 
definiam grupos humanos por laços de sangue e por 
características genéticas familiares”. (ARENDT, 1998, 
p.298). 

 

Joseph Goebbels, o Ministro da Propaganda do III Reich, foi o mentor da 

propaganda nazista e mestre da disseminação do medo na sociedade alemã. 

Goebbels utilizava o aparato de comunicação de massa para apresentar 

informações à sociedade de forma parcial e sem fundamentação, caricaturando 

o judeu como monstro.   

Goebbels utilizava técnicas de manipulação e difamação para ganhar 

apoio popular. Suas armas eram os boatos e falsas histórias plantadas contra 

os judeus, formas de organizar as massas e dar às suas mentiras 

impressionantes ares de verdade.  

 

“O nazismo se embrenhou na carne e no sangue das 
massas por meio de palavras, expressões e frases que 
foram impostas pela repetição, milhares de vezes, e 
foram aceitas inconsciente e mecanicamente”. 
(KLEMPLERER, 2009, p.14). 

 

A técnica era a caracterização dos judeus como portadores do mau para 

deixar claro quem era o alvo escolhido e quem os alemães deveriam combater. 

O alvo preferido eram os comunistas e judeus, que Goebbels acusava de 

causadores de todos os males sociais.   

 

(...) “independentemente do que os alemães sentiam 
na vida comum, em épocas de crise nacional seu 
sistema específico de crença nacional exerceu forte 
pressão sobre eles: compeliu-os a seguirem líderes 
que proclamavam ser dever dos alemães, uma vez 
mais, sair a campo a fim de combater o inimigo 
comum”. (ELIAS, 1997, p.295). 

 

Isso mostrou-se eficaz na guerra psicológica, criando uma sociedade de 

medo.  Formava uma opinião pública favorável aos interesses nazistas, a partir 

da manipulação de imagens e notícias, fortalecendo o antissemitismo. Segundo 

Bauman, o antissemitismo remonta a 70 d.C. e sempre foi usado para 

descrever o ressentimento contra os judeus como um grupo estranho, hostil e 

indesejável. Conforme mostra Bauman: 
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“ (...) ideias e práticas do anti-semitismo podem ser um 
aspecto nunca são relações entre dois grupos 
territorialmente estabelecidos que se confrontam em pé 
de igualdade; são, ao invés disso, relações entre uma  
maioria e uma minoria, entre uma população 
"hospedeira" e um grupo menor que vive no seu meio, 
embora mantendo uma identidade separada, e por 
essa razão — por ser o lado mais fraco — tornando-se 
o elemento marcado da oposição, nomeado como 
"eles" para se diferenciar de "nós", os nativos. Os alvos 
do antissemitismo ocupam, de regra, o status 
semanticamente confuso e psicologicamente debilitado 
de estrangeiros dentro de casa, dessa forma 
ultrapassando uma fronteira vital que deveria ser 
traçada com clareza e mantida intacta e inexpugnável 
(...)”. (BAUMAN, 1998, p.54). 

 
 

Ainda segundo Bauman (1998, p. 51), se antes os judeus eram 

assimilados e viam a Alemanha como um refúgio seguro antes da República de 

Weimar, agora são um corpo estranho. “O judeu conceitual” conforme chamou 

Bauman, foi criado a partir do estranho em meio aos demais, que desafiava a 

ordem estabelecida que, não se encaixava no cotidiano e na interação com as 

pessoas, eles eram diferentes não apenas dos alemães, mas s de qualquer 

outro povo. 

(...) “judeus eram uns esquisitos; uma entidade que 
desafiava a clareza cognitiva e a harmonia moral do 
universo. Não pertencem nem ao grupo dos gentios, os 
ainda não convertidos, nem ao dos hereges caídos em 
desgraça, que marcavam as duas fronteiras 
zelosamente defendidas e defensáveis da cristandade. 
Os judeus estavam, por assim dizer, incomodamente 
em cima do muro, desse modo comprometendo sua 
inexpugnabilidade. Ao mesmo tempo, eram os 
veneráveis ancestrais do cristianismo e seus odiosos e 
execráveis detratores. Sua rejeição dos ensinamentos 
cristãos não podia ser descartada como uma 
manifestação de ignorância pagã sem perigo sério para 
a verdade do cristianismo”. (BAUMAN, 1998, p.57-58). 

 
 

A propaganda nazista explorou todos os aspectos da vida judia, de todas 

as maneiras possíveis, criando a imagem de um ser socialmente perturbador 

do cotidiano alemão, com seus trajes e cabelos cacheados esquisitos, um ser 

dotado de poder maligno, de uma mítica cheia de significações de difícil 

entendimento. Um dos grandes problemas para os judeus, é que eles 

preenchiam as funções da classe média, pois eram, donos de lojas e 
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comerciantes, e como grupo, situavam-se entre os grandes latifundiários. 

Dessa forma, eram vítimas dos das demais classes. 

 

“Assim, devido à sua relação íntima com as fontes de 
poder do Estado, os judeus eram invariavelmente 
identificados com o próprio poder e, devido ao seu 
desligamento da sociedade e à sua concentração no 
fechado círculo familiar, eram suspeitos de 
maquinarem - mancomunados com o poder, mas 
separados da sociedade”. (ARENDT, 1998, p.48). 

 

Elias (1997, p.80), mostra que o antissemitismo moderno originou-se 

não da diferença entre grupos, e sim do medo de não haver uma diferenciação 

entre os grupos, da homogeneização da sociedade ocidental, e do fim das 

barreiras sociais entre judeus e cristãos. Bauman complementa: 

 

“(...) conceito de "judeu" tal como construído pelas 
práticas da Igreja de Cristo era sua inerente ausência 
de lógica. O conceito era carregado de elementos que 
não combinavam nem podiam ser reconciliados entre 
si. A simples incoerência de sua mistura marcava a 
mítica entidade que se supunha poder reconciliá-los 
como poderosa força demoníaca, força ao mesmo 
tempo intensamente fascinante e repulsiva e, acima de 
tudo, assustadora. O judeu conceituai era o campo de 
batalha em que se travava a interminável luta pela 
auto-identidade da Igreja, pela clareza de suas 
fronteiras temporais e espaciais. O judeu conceituai era 
uma entidade semanticamente sobrecarregada, 
abrangendo e misturando significados que deveriam 
ser mantidos em separado, e por essa razão um 
adversário natural de qualquer força preocupada em 
traçar fronteiras e mantê-las estanques, seguras. O 
judeu conceituai era visqueux (no sentido sartriano), 
repugnante (no sentido de Mary Douglas) — imagem 
construída para acomodar e desafiar a ordem das 
coisas”. (BAUMAN, 1998, p.60). 

 

A mítica judia como força demoníaca, com plano de conspiração para a 

dominação mundial crescia em uma Alemanha carente de identidade própria. 

Os nazistas utilizavam as demais etnias para sua autoafirmação, afim de, unir o 

povo em torno de um único ideal, de uma nação completamente alemã.  

 
“Os alemães estavam sedentos de um novo respeito 
próprio, de uma nova grandeza e de um novo orgulho. 
Hitler prometeu-lhes a plena realização de seus 
desejos. Sem dúvida ele próprio acreditava em seu 
talento e em sua capacidade para cumprir o que 
prometia”. (ELIAS, 1997, p.341) 



80 
 

Conforme mostrou Elias, (1997, 293) a história da Alemanha foi marcada 

por um longo tempo de derrotas, perda de poder, do orgulho nacional e uma 

insegurança em sua identidade nacional. Essa imagem de si mesma foi uma 

das causas para que a população se voltasse para a mítica do passado 

glorioso, e para um futuro grandioso prometido pelos nazistas Isso facilitou a 

crença no mito da superioridade racial. 

O pensamento racial alemão, resultou do esforço para unir o povo contra 

os estrangeiros, os alemães buscaram despertar a consciência, sentimento de 

origem comum (ARENDT, 1998, p.195). O racismo tornou-se institucionalizado.  

Havia uma campanha de convencimento por meio do rádio e cartazes 

sobre a importância da raça ariana para a Alemanha. Destacavam pessoas 

belas, altas de peles claras e olhos azuis. A importância racial se tornava 

essencial para a sociedade e uma questão governamental, incentivada por 

todas as esferas do Estado. O racismo não era um sentimento que deveria ser 

reprimido, mas exposto livremente contra os judeus e outras minorias. Atos de 

repúdio se tornara um ato do verdadeiro cidadão, do indivíduo zeloso com sua 

família, com sua sociedade, com sua pátria. 

Arendt (1998, p.23) mostra que a propaganda nazista não era dirigida 

aos membros convictos do partido pois, não haveria necessidade, já que esses 

aceitavam de antemão a ideologia do partido e sim, para os seus simpatizantes 

como forma de recrutar mais membros para defender suas ideias.  

 

“Os nazistas não eram meros nacionalistas. Sua 
propaganda nacionalista era dirigida aos simpatizantes 
e não aos membros convictos do partido. Ao contrário, 
este jamais se permitiu perder de vista o alvo político 
supranacional”. (ARENDT, 1998, p.23). 
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Figura 2 - "Construa lares e albergues para a Juventude". 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/494199759084071348/. Acesso 

em: 29/04/2016. 
 

Filmes, revistas e jornais, traziam manchetes e imagens apocalípticas. 

As capas eram feitas a fim de manifestar uma sensação de vulnerabilidade 

social e apoio à um determinado interesse, nesse caso o medo aos judeus. Por 

ter tal capacidade de influenciar cidadãos a ponto de neles solidificar uma ideia, 

a propaganda pode ser considerada também uma ferramenta de manipulação, 

mostrando-se como um “ator político-ideológico”.  

A abordagem dada a cada notícia, o perfil ideológico do partido era 

passado por cada um dos jornais para seus leitores, criava um contingente de 

leitores que compartilhavam seus ideais. A propaganda articulava com grande 

rigor imagens, manchetes, filmes, etc. Tudo isso se constituía numa grande 

“parafernália” ideológica de controle social, por meio da manipulação do 

noticiário e na formação de opinião da sociedade.  

 

“O jornal oficial da SS, o Schwartze Korps,disse 
explicitamente em 1938 que, se o mundo ainda não 
estava convencido de que os judeus eram o refugo da 
terra, iria convencer-se tão logo, transformados em 
mendigos sem identificação, sem nacionalidade, sem 
dinheiro e sem passaporte, esses judeus começassem 
a atormentá-!os em suas fronteiras. (ARENDT, 1998, p. 
302). 
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Os nazistas utilizavam o conceito de Volksgemeinschaft como forma de 

propaganda para uma sociedade racial "ariana" baseada na igualdade de todos 

os alemães, não de direitos, mas de natureza que os diferenciam de outros 

povos, e contra as ideias comunistas de uma sociedade sem classes. 

(ARENDT, 1998, p.410).  

Para ampliar a concepção de uma sociedade racial ariana, a revista de 

cunho racista, Ostara pregava que as pessoas de peles claras deveriam temer 

as pessoas de peles mais escuras, pois, por serem loiros, estavam correndo 

perigo. Essa revista possuía grande divulgação e alarmava os leitores sobre o 

perigo judeu. 

Os cineastas nazistas realizaram diversos filmes retratando os judeus 

das formas mais perversas possíveis: como banqueiros desonestos, 

estupradores, ratos, parasitas, associando-os a todo tipo de contaminação e 

doenças. Para os nazistas, a propaganda constituía uma medida de 

saneamento, de higienização racial. Entre os filmes produzidos, podemos 

destacar: O Eterno Judeu (1940), do diretor Fritz Hippler, Os Rotschilds (1940), 

de Erich Waschneck, e O Judeu Süss (1940), do diretor Veit Harlan.   

 
“Todas as representações nazistas cinematográficas 
acerca dos judeus colocavam o espectador diante de 
personagens maldosas, feias, demoníacas e 
animalescas. O objetivo principal era incitar o ódio e o 
desprezo aos judeus, ciganos e comunistas, dentre 
outros grupos apontados como “inimigos do regime”. 
Dessa forma, o judeu aparecia no cinema como o 
destruidor do povo, na figura do conspirador, do 
usurário, do banqueiro desonesto, do comunista e do 
estuprador. Na propaganda nazista era comum 
representar os judeus sob a forma de insetos, 
cogumelos venenosos, ratos, cobras viscosas, vermes 
e doenças, já que o regime reutilizou-se da metáfora da 
peste, artifício muito empregado pelo biologismo do 
século XIX, relacionando os judeus com epidemias de 
cólera e contaminações por bactérias e bacilos. Tais 
estratégias serviram ao Estado alemão interessado em 
incentivar as práticas genocidas contra os judeus 
identificados pelos pseudo-cientistas como 
representantes de uma “raça inferior” (PEREIRA, S/D, 
p.11). 

 

O judeu era representado com a imagem do banqueiro que explorava 

não apenas a mão-de-obra e a capacidade produtiva do trabalhador alemão, 

mas a infelicidade e a miséria de todo um povo, derrotado em uma guerra e 
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humilhado por um tratado.  Essa imagem era permanentemente usada para 

estimular a repulsa contra os judeus, acusados de fazerem parte da burguesia. 

 

 

Figura 3 - “O Judeu Süss” (“O doce Judeu” 1940) e “O Judeu Eterno” (1940). 
Fonte: Pinterest. Disponível em https://br.pinterest.com/pin/465559680201047791/.  

Acesso em: 12/11/2016. 
 

 

Figura 4 - “Por trás das potências inimigas: o judeu". “O Judeu Eterno” (1940). 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/509258670348596494/.  

Acesso em: 01/06/2016. 
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A propaganda nazista aproveitando o sentimento de temor da população 

criou a política do medo constante, deu-se início às políticas antissemitas e de 

imigração forçada pelo mundo. O ressentimento, a raiva e o ódio foram 

amplamente utilizados com fins políticos, a coerção era usada para forçar os 

judeus a deixarem a Alemanha.  

A pequena burguesia que via os judeus como elementos sociais 

perigosos, creditava que eles estavam em vias de tomar o poder. O ódio social 

e econômico era incentivado até tomar forma de uma violência impulsiva, até 

então desconhecida (ARENDT, 1998, p.58). 

O Estado alemão era o gerador e criador de injustiças, humilhações, 

fome e miséria durante o decorrer da vida dos judeus dentro e fora dos campos 

de concentração e extermínio.  

Líderes políticos se aproveitam da situação de medo e aplicam penas 

rígidas com ou sem acusações formais contra eles, justificando a violência em 

nome da manutenção da ordem interna, da paz ou da segurança nacional.  

Segundo Kehl: 

“O medo é o que referenda a lei dos tiranos, que não 
se detém diante das regras de convivência e respeito 
pelo outro. O medo torna o governante, a pretexto de 
proteger seus súditos de ameaças externas ou 
internas, absoluto em seu poder” (2007, p.94). 

 
O judeu era o “diferente” o “outro”, o inimigo agora não é mais apenas 

externo e, sim interno. Isso aumentou a sensação de vulnerabilidade entre os 

alemães, que não estavam preparados para lutar contra esse novo inimigo que 

furtivamente se escondia entre a população, podendo atacar a qualquer 

momento, em qualquer lugar, causando insegurança, medo e terror entre as 

pessoas, fazendo elas, tomarem ações precipitadas de violência contra os 

judeus, criando um sistema de crenças que deveria ser repetido por todos. 

 
“Nos países totalitários, a propaganda e o terror 
parecem ser duas faces da mesma moeda. (...) 
Quando o totalitarismo detém o controle absoluto, 
substitui a propaganda pela doutrinação e emprega a 
violência não mais para assustar o povo (o que só é 
feito nos estágios iniciais, quando ainda existe a 
oposição política), mas para dar realidade às suas 
doutrinas ideológicas e às suas mentiras utilitárias”.  
(ARENDT, 1998, p.390). 
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Conforme mostra Chaia (2011, p.73), o medo pode ser fabricado e 

produzido por um sistema político e/ou criado para estimular ou conseguir 

obediência dos cidadãos em determinadas sociedades. A sociedade alemã 

vivia constantemente sendo estimulada através do medo, um aspecto 

importante destacado pela autora é que, as diferentes formas do medo devem 

ser circunstanciadas historicamente, pois possuem expressões e 

manifestações diferentes, dependendo da sociedade, da cultura e de períodos 

históricos específicos. Criando uma atmosfera de desconfiança e insegurança, 

prendendo a atenção das pessoas em determinado grupo social, criando assim 

uma verdadeira indústria do medo. 

 
“É nesse sentido que se deve também analisar a mídia 
enquanto produtora de conhecimento e geradora de 
construções sociais que trabalham como a ideia do 
medo e constroem representações sociais, que 
estimulam esse sentimento”. (CHAIA, 2011, p.73). 

 

Thomas Hobbes e Max Weber trabalham a questão do medo e como ele 

está arraigado nas sociedades.  Para Hobbes em O leviatã, “o homem é o lobo 

do homem”. Nesse sentido, afirma que somente um pacto entre os homens 

pode impedir uma guerra de todos contra todos, canalizado para uma força 

maior, o Estado. Weber também trabalha as razões pelas quais obedecemos, 

entre elas medo em Economia e sociedade: fundamentos da sociologia 

compreensiva, ao analisar as formas de dominação e sua justificativa para a 

aceitação. Para ele, a obediência dos súditos é condicionada pelo medo ou 

pela esperança de se alcançar recompensa. 

O uso do medo como arma política pressupõe a perda da liberdade e o 

controle dos atos dos cidadãos. (Chaia, 2011, p.77). Na Alemanha, a liberdade 

individual é posta em cheque e todos os argumentos são possíveis, sejam eles 

os mais absurdos, em nome do combate ao inimigo judeu. O uso dos aparatos 

de espionagem foi amplamente utilizado, na tentativa de obtenção de 

informações, numa política de controle total da vida das pessoas. 

A propaganda nazista foi decisiva para incentivar o ódio contra os 

judeus, ela ajuda a criar o mito da raça superior e das raças inferiores. Por um 

lado, ela enaltece o “ser alemão”, por outro, inferioriza os judeus e as demais 

raças com o objetivo de autoafirmação.  
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Os nazistas aproveitavam todos os tipos de situações com o propósito 

de mobilização e envolvimento popular. Desfiles e paradas militares eram 

realizados de forma a contagiar quem assistia, criando um elo patriótico e um 

sentimento de união. As canções de Richard Wagner eram sempre usadas 

para lembrar aos alemães suas raízes, suas histórias e seu passado, exaltando 

os sentimentos nacionalistas e o espirito germânico. 

As óperas de Wagner misturam drama e poesia. Inspiram-se, nos 

poemas mitológicos nórdicos, cheios de magia, fantasia, florestas, lendas e 

paganismo. Remetem ao passado medieval, aos temas de redenção e de 

aspirações à grandiosidade. Em suas canções, Wagner relata sagas épicas 

germânicas, tradições teutônicas, cavaleiros destemidos, mitologias nórdicas 

da guerra entre forças das trevas e da luz. Wagner utiliza-se de temas comuns 

das tradições germânicas que exaltam o orgulho de ser germânico, das suas 

histórias, crenças e seu patriotismo. Essa grande variedade de mitos, lendas e 

folclore, serviram como alicerce para a ideologia nazista, foi sob essas crenças 

que a população construiu sua nova imagem.  

Elias (1997, p.344) nos mostra que o regime nazista representou uma 

forma particularmente maligna de mitologia social e manipulação mágica da 

sociedade. A população alemã deixou-se levar pelas mentiras da propaganda 

nazista, pelas ideias do partido e pelas promessas de um futuro glorioso. Os 

símbolos nacionais e o mito agiram como condutores da sociedade alemã sob 

o domínio nazista. 

Com os nazistas no poder, o mito aparece como instrumento racial de 

larga escala na propaganda nazista. A elite nazista sabia bem como isso 

poderia ser precioso, pois, para todo herói, presume-se um vilão, no caso dos 

nazistas elegeram os judeus.  

O mito, o nacionalismo, e as tradições foram amplamente utilizadas 

pelos nazistas para criar uma nova mentalidade alemã, baseado nos valores 

comunitários e culturais específicos daquele povo. São utilizados como arma 

política contra os judeus, eles, são caracterizados como uma ameaça aos 

valores sociais e a existência do povo alemão. 

O autor Benedict Anderson, em Comunidades imaginadas: reflexões 

sobre a origem e a difusão do nacionalismo tem como objeto de estudo o 

nacionalismo e as instituições do Estado nação. A proposta de Anderson é 
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verificar como o nacionalismo expressa os anseios, preconceitos, esperanças 

das pessoas dentro do convívio social. (ANDERSON, 2008). 

Anderson nos oferece um olhar consistente sobre as questões da força e 

do poder que as comunidades têm ao se criarem e se recriarem com o tempo, 

através do nacionalismo. Para ele, a nacionalidade assim como o nacionalismo 

são características culturais específicas de um determinado povo.  Para ele no 

decorrer do tempo houve cruzamentos de diferentes forças históricas até se 

tornarem características especificas de uma população. (...) “tanto a 

nacionalidade – ou como talvez se prefira dizer, devido aos múltiplos 

significados desse termo, a condição nacional, (nation-ness) – quanto o 

nacionalismo são produtos culturais específicos”. (ANDERSON, 2008, p.30).   

Anderson define nação como: uma comunidade política imaginada e, 

intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana. Segundo ele, 

imaginada porque nem mesmo os membros das mais minúsculas das nações 

jamais se conhecerão ou irão ouvir falar uns dos outros; o que garante que 

uma nação exista é o fato de todos acreditarem que ela exista e que cada um 

faz parte do todo, e acreditem nos mesmos valores culturais. Isso é o que torna 

possível que os indivíduos dessa comunidade, com um profundo sentimento de 

camaradagem, possam matar e morrer por essas criações imaginadas (país). 

Os historiadores Eric Hobsbawm e Terence Ranger no livro A Invenção 

das tradições, focam seus estudos nas tradições culturais, políticas, religiosas 

e esportivas ocidentais. Segundo eles, as 'tradições' referem-se a situações 

anteriores, que realmente existiram, mas que inventam um passado 

conveniente ao Estado, ou que dê conta da ordem social.  

Eles mostram que as 'tradições inventadas' têm funções políticas e 

sociais importantes, são processos de ritualização que dão conta do passado 

pela repetição. Segundo Hobsbawm, (1997, p.9) por tradição inventada 

entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas 

ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica,  visam 

alimentar certos valores e normas de comportamento social por meio da 

repetição dos seus atos, o que cria uma continuidade em relação ao passado, 

utiliza a história como legitimadora de suas ações, e, ao mesmo tempo, cria 

uma coesão importante para distinguir os pertencentes  à mesma sociedade.  
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Os nazistas, fizeram uso das tradições, modificando-as recriando-a e 

inventando-as de modo deliberado para unir as massas, como nos comícios do 

partido em Nuremberg. As práticas culturais, como canções folclóricas, 

atividades esportivas modificadas e até mesmo a criação de um novo ritual de 

saudação ao Führer foram reinventadas para servir aos propósitos do partido.  

A tradição está sempre nos lembrando do porquê das coisas, tem 

sempre um valor, um modo de fazer passado. O costume, diferentemente 

disso, tem como característica se auto atualizar e tem origem na tradição, não 

impede as inovações, e pode mudar. Sua função é dar a qualquer mudança 

desejada a afirmação da precedente e afirmá-la na história. Assim fizeram os 

nazistas, reformulando o passado para justificar o presente. 

 Segundo Max Weber, o sentimento de pertencimento entre os membros 

de um grupo é o que gera a comunidade, somando-se a ele a ideia de 

descendência e ação comum entre os membros.  O autor define um grupo 

étnico não apenas pelas suas características culturais e raciais, mas, “(...) na 

descendência comum de disposições iguais, herdadas e hereditariamente 

transmissíveis: a “pertinência a raça”. É claro que esta somente conduz a uma 

“comunidade” quando é sentida subjetivamente como característica comum”. 

(WEBER, 1999, p.267).  

 O conceito de identidade étnica está fortemente construído em oposição 

ao “outro”, ou seja, àquele que se diferencia dos demais por seu “habitus” 

externo e é simplesmente desprezado pelos demais. Weber chama de 

“solidariedade étnica” a manifestação contra tudo aquilo que é diferente do 

grupo. Essa singularidade é o que diferencia um grupo do outro, é dada pelo 

contraste que, no decorrer do tempo, tais diferenças são acentuadas pela 

própria comunidade, e fortalecem o sentimento de união e diferenciação entre 

as partes.  

A afinidade com crenças, valores, costumes e habitus comuns têm um 

papel importante na organização desses grupos étnicos, que Weber chama de 

“comunidades políticas”, voltadas para a ação, ou seja, organizadas em torno 

daquilo com que elas se identificam.  

 

 



89 
 

“A crença na afinidade de origem – seja ela 
objetivamente fundada ou não pode ter consequências 
importantes particularmente para a formação de 
comunidades políticas. (...) grupos étnicos aqueles 
grupos humanos que, em virtude de semelhanças no 
habitus externos ou nos costumes, ou em ambos, ou 
em virtude de lembranças de colonização e migração, 
nutrem uma crença subjetiva na procedência comum, 
de tal modo que está se torna importante para a 
propagação de relações comunitárias sendo indiferente 
se existe ou não uma comunidade de sangue”. 
(WEBER, 1999, p.270). 

 
O conceito de comunidade “étnica” para Weber é carregado de 

emoções; já o de “nação”, a nacionalidade em seu sentido “étnico” corrente 

corresponde a “povo” ou um sentimento comum de afinidade, uma mesma 

língua. “Existem, portando, diversos “graus” de univocidade qualitativa da 

crença na comunhão nacional”. (WEBER, 1999, p.276). O conceito de nação 

no pensamento de Weber é o uma comoção particular de um grupo 

homogêneo unido por uma comunidade de língua, de costumes, ou de destino 

vinculada a uma ideia de organização política.  

O enraizamento, a territorialização, a identidade étnica, o nacionalismo, 

a cidadania, a raça, a língua, as leis, uniam cada indivíduo dentro dessas 

formas de organização, fazendo-o se sentir pertencente ao todo. Os alemães 

estavam carentes dessa sensação de pertinência, e os nazistas prometeram 

torna-los um povo grandioso novamente. Nessa perspectiva, os judeus não 

fazem mais parte do contexto social alemão, já que, não compartilhavam das 

mesmas crenças, hábitos, práticas, valores e tradições que os nazistas 

queriam resgatar do seu passado. Ou seja, características que levam à um 

membro ser aceito e, ao mesmo tempo se sentir pertencente a um grupo, o que 

não acontecia com o judeu que vivia na Alemanha sob o regime nazista.  

A propaganda aprofundava essa separação entre as raças “superiores” 

e “inferiores”, os nazistas usavam o nacionalismo como forma de exclusão das 

outras raças, à medida que a nacionalidade se tornava a base suprema da auto 

constituição do grupo. (ELIAS, 1997, p.73).  

Conforme mostra Pinheiro (2008, p.789) as primeiras produções 

cinematográficas nazistas de 1930 destacavam a importância de se fazer parte 

do movimento, exaltavam o companheirismo e a entrega à causa. Em 1933 a 

abordagem muda, celebra as vitórias nazistas, seus heróis e a glorificação do 
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Führer, como a produção de Der Sieg des Glaubens (“A Vitória da Fé”, 1933), 

sob a direção de Leni Riefenstahl.  Ela também viria a ser responsável por 

documentar o primeiro Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, em 1934, 

e mais tarde, filmou o Triunfo da Vontade (Triumph des Willens, 1935) a mais 

importante produção nazista, concebido como um espetáculo cinematográfico 

com objetivos políticos.  

Nele, Riefenstahl passa a imagem de grandeza e beleza do povo 

alemão, de seus monumentos e construções, reforçando a ideia de unidade 

nacional e o orgulho de ser alemão, de se ser nazista. 

Riefenstahl também produziu Olympia (“Olímpia”, 1938), um filme de três 

horas e meia de duração, dividido em duas partes: Festival do Povo (Fest der 

Völker) e Festival da Beleza (Fest der Schönheit). Olympia foi concebido para 

as comemorações do XI Jogos Olímpicos realizados em Berlim. Seus ideais 

eram a beleza,a perfeição física e a pureza racial. 

Segundo SusanSontag, (1986, p.64) em entrevista realizada na década 

de 1950, Riefenstahl afirma que o filme foi financiado pelo Comitê Olímpico 

Internacional,e não produzido por sua própria companhia: “A verdade é que 

Olympia foi autorizado e inteiramente financiado pelo governo nazista”. Uma 

companhia falsa fora criada em nome de Riefenstahl, pois, não queriam que o 

governo aparecesse como produtor; ainda segundo a autora, as filmagens 

foram facilitadas pelo ministro da propaganda Goebbels. Olympia teve sua 

estréia em 29 de abril de 1938, em Berlim como parte das festividades do 

quadragésimo nono aniversário de Hitler.  No mesmo ano ganhou a Medalha 

de Ouro no Festival de Cinema de Veneza. 

 Muito admirada por Hitler, a cineasta Riefenstahl, de forma direta ou 

indireta, acabou contribuindo para imagem positiva do regime nazista diante da 

população alemã, mesmo que ela negasse ou tentasse se desassociar até à 

sua morte, em 08/09/2008, de qualquer contribuição com a propaganda 

nazista.  A verdade é que ela era a principal cineasta dentro do partido. 

Sontag (1986, p.65) mostra que quatro dos seis filmes que ela dirigiu 

foram realizados a pedido do governo nazista, e por ele financiado. Devido à 

sua amizade de longa data (antes de 1932) com Hitler, ela possuía acesso 

pessoal ao führer, sendo o único diretor alemão de cinema que não prestava 
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contas ao Departamento de Cinema (Reichsfilmkammer) do Ministério de 

Propaganda de Goebbels. 

As abordagens midiáticas diferiam entre Goebbels e Riefenstahl. O 

primeiro concentrava seus esforços na criação do mito do judeu perigoso, 

usurpador e maléfico, perturbador da ordem social, e causador de todos os 

males. Em 1937, organizou exposições que percorriam a Alemanha com obras 

roubadas de judeus que ele chamava de "Arte Degenerada", para mostrar aos 

cidadãos os perigos representados pelos judeus à sociedade alemã. 

Riefenstahl por outro lado, preferia exaltar o mito da raça superior, do 

nacionalismo alemão a partir da estética dos corpos perfeitos, do vigor físico, 

do belo, das massas em perfeito movimento.  Procurava enaltecer a glória do 

regime, do povo alemão e a grandiosidade do partido, a importância de ser 

partidário, de se tornar a “massa”, e fazer história. 

. O mito contra o judeu foi construído, as mentes das pessoas foram 

cooptadas, agora era hora de se colocar em prática.  

A violência virou um espetáculo diário de manifestação do ódio contra os 

judeus, os cidadãos eram encorajados a delatar e cometer violência contra 

eles, e a boicotar negócios judeus. Em 1935, foram decretadas as primeiras 

leis anti-judaícas, “Lei da Cidadania do Reich”, e a “Lei da Proteção da Honra e 

do Sangue Alemão”. Conjunto de leis de caráter antissemita, elas revogavam 

os direitos civis e políticos dos judeus, com elas os nazistas queriam impedir 

que o sangue puro ariano fosse “contaminado” pelo sangue impuro dos judeus. 

O que os nazistas chamavam de o “bom ódio contra os judeus”, utilizaram a lei 

e a teoria racial como base da administração do governo nazista. 

Essas leis definiam que só eram Reichsbürger (cidadãos do Reich) os 

que fossem classificados como “arianos”, somente eles poderiam utilizar os 

serviços públicos e ocupar cargos no Estado. A "Lei para a reconstrução dos 

Serviços Civis Profissionais" fez com que judeus fossem dispensados e 

alemães recolocados em seus lugares.  Os agentes das SS incentivavam 

alemães a boicotarem os comércios judeus pela intimidação. 

. A partir desse momento, todos deveriam possuir um Ahnenpass, 

documento que indicava a origem “racial” do cidadão. A ancestralidade alemã 

era garantida por quatro avós de um indivíduo. Já os judeus eram obrigados a 

colocar um “J” em seus documentos e passaportes.  
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Essas leis antissemitas determinavam ainda quais eram os direitos dos 

judeus dentro da Alemanha.  Elas acabaram por retirar a cidadania judia e os 

direitos civis. Os nazistas determinavam também quem eram os cidadãos 

alemães de primeira ou de segunda classe, e os direitos que teria cada um.   

Essas leis invadiam também a liberdade individual dos judeus, entre 

outras coisas, proibiam casamentos entre judeus e cidadãos de sangue 

alemão. Esse tipo de casamento era anulado pelas autoridades alemãs, 

mesmo que tivesse sido realizado em outro país.  Os não arianos, ficavam 

proibidos de terem como criados cidadãos alemães ou seus parentes com 

menos de quarenta e cinco anos.  

Os alemães foram impedidos não só de casar ou de ter relações sexuais 

com judeus, mas também de manter relações comerciais ou de amizade com 

eles. Assim, a discriminação se torna aberta, sem a necessidade de se 

reprimida ou que haja punição para os alemães, torna-se uma política de 

Estado, onde todas formas de violência são por assim dizer acerto de contas 

contra os judeus pelo que fizeram durante a Primeira Guerra Mundial. 

 
"Na Alemanha nazista, as leis de Nuremberg, com a 
sua distinção entre os cidadãos do Reich (Reichsbürger 
- cidadãos completos) e nacionais (Volksbürger - 
cidadãos de segunda classe sem direitos políticos), 
haviam aberto o caminho para um estágio final no qual 
os "nacionais" de "sangue estrangeiro" podiam perder a 
nacionalidade por decretos; só a deflagração da guerra 
evitou a promulgação de uma legislação nesse 
sentido". (ARENDT, 1998, p.321). 

 

Arendt define o pensamento nazista em relação aos direitos dos judeus 

citando Os Protocolos dos Sábios de Sião: "tudo o que beneficia o povo judaico 

é moralmente correto e sagrado". Os nazistas distorceram e formaram o slogan 

destinado à propaganda de massa: “O direito é aquilo que é bom para o povo 

alemão" em outras palavras, o que for bom para o partido. (ARENDT, 1998, 

p.408). 

As leis anti-judáicas não se tornaram tão eficientes como pensavam os 

nazistas. Então, adotaram a violência física, como forma de tirar de uma vez 

por todas os judeus do convívio social. Em 9 de novembro de 1938 centenas 

de ataques contra sinagogas e contra comércios judeus ficam conhecidos 

como a “A Noite dos Cristais” (Kristallnacht).  
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Em apenas uma noite, cerca 7.500 estabelecimentos e 260 sinagogas 

são atacadas ou destruídas completamente, e por volta de trinta mil judeus são 

enviados a campos de concentração. Esses eventos iniciam a perseguição 

física institucionalizada contra os judeus. Em 1º de setembro de I941 novo 

decreto-lei, determina que todos os judeus devem portar a estrela de Davi, em 

suas vestimentas, é o começo da deportação geral aos campos de 

concentração.  

Citando a publicação de 1965 sobre os relatórios das pesquisas de 

opinião pública alemã dos anos 1939-44, Arendt (1998, p.339) demonstra que 

a população estava bem informada do que acontecia com os judeus, sem que 

com isso se reduzisse o apoio dado ao regime. Havia uma relação de 

conveniência, os nazistas praticavam abusos contra as minorias e contra os 

judeus, e a população alemã afirmava sua adesão ao regime ao não impedir 

esses abusos. 

Goebbels foi o responsável pelo culto à personalidade de Hitler e pela 

introdução da saudação nazista “Heil Hitler” (salve Hitler), um sinal que virou 

sinônimo de lealdade e culto da personalidade do Führer. Também foi ele que 

persuadiu Hitler a usar o peculiar bigode que se tornaria sua marca registrada.  

A propaganda nazista cobria toda a vida das pessoas, arte, cinema, filmes, 

pintura e arquitetura. 

“Em pouco tempo se transformaria em algo mais que 
líder indiscutível e absoluto do nacional-socialismo: ver-
se-ia convertido no partido e o partido se personificaria 
em sua figura. Esse era o princípio que faria com que a 
frase "a Alemanha é Hitler, Hitler é a Alemanha" 
adquirisse no futuro pleno sentido. O culto a Hitler no 
partido, fortalecido pela utilização obrigatória da 
saudação Heil Hitler a partir de 1926, foi o primeiro 
passo para personificar na figura do "austríaco" não 
apenas uma mera organização, mas todo o país”. 
(CORES, 2009, p.52). 

 

Albert Speer (1905-1981) foi o arquiteto pessoal de Hitler e arquiteto 

oficial do terceiro Reich, durante a Segunda guerra Mundial foi nomeado para o 

cargo de ministro do Armamento e Munição do Terceiro Reich. Speer foi 

escolhido para realizar grandes projetos nas cidades alemãs de Berlim, 

Munique, Linz e Nuremberg sobre o regime nazista, com belas e grandiosas 

construções, idealizando o poder alemão. Speer adotou a arte grega, que via 

como a mais bela das artes.  
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Sua primeira tarefa foi construir uma nova chancelaria, o próprio Hitler 

realizou o esboço, com uma chancelaria de características enormes, assim 

como todas as demais construções que viriam a seguir. Em sua concepção, as 

construções nazistas deveriam resistir ao tempo, mesmo que os nazistas um 

dia deixassem de existir, suas obras representariam seu poder através dos 

tempos, e do Reich que duraria mil anos.  

Speer queria, por meio da arquitetura, demonstrar a grandeza, o poder e 

o esplendor do povo alemão pelos próximos mil anos, ou pela eternidade.  

Speer pretendia criar obras incríveis, megalomaníacas, como o “Grande 

Salão”, um gigantesco domo, o maior entre todos já construídos. Para essa 

construção seriam levadas todas as imagens, obras, estátuas dedicadas aos 

heróis alemães e nazistas, reforçando cada vez mais o culto à personalidade 

do herói e o mito alemão da superioridade racial. 

 

 

Figura 5 - O “Grande Salão” e o Portão de Brandenburgo. 
Fonte: Afrika Reich Trilogy. Disponível em: http://afrikareichtrilogy.blogspot.com.br .  

Acesso em: 06/06/2016. 
 

 Ele também, ficou responsável pelas obras dos jogos de Berlim. Em 

1931, o Comitê Olímpico Internacional escolheu a cidade de Berlim como sede 

dos Jogos de Olímpicos de 1936. Berlim competia com a cidade de Barcelona, 

que vivia momentos conturbados com a guerra civil espanhola, o que poderia 

comprometer a segurança para a realização dos jogos.  
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A escolha tinha também o objetivo de reaproximar uma Alemanha 

isolada do cenário mundial, após sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Hitler 

queria sediar os jogos Olímpicos em Berlim para servirem de propaganda para 

o regime, e colocar o mito das raças à prova. Porém, as entidades desportivas 

internacionais questionaram os princípios de igualdade entre as raças, 

Ameaçado pelo boicote em massa, Hitler permitiu que participantes de outras 

raças participassem dos jogos, incluindo os judeus. 

Os jogos olímpicos serviriam para demonstrar, na prática, que os arianos 

eram a raça superior, para afirmar a ideologia da supremacia da raça ariana, 

superioridade de uma raça pura, de pessoas mais altas, fortes, atléticas e mais 

inteligentes. Em suma, um indivíduo com qualidades humanas superiores às 

demais raças, suas potencialidades eram advindas de deuses ancestrais 

arianos. 

“(...) o local de onde Goebbels mais se dirige aos 
berlinenses é o Sportpalast (Palácio dos Esportes), e a 
linguagem que lhe parece mais próxima do povo, e à 
qual ele recorre com mais facilidade, é a do esporte”. 
(KLEMPERER, 2009, p.353). 
 

Os jogos de Berlim foram inovadores em várias áreas. Pela primeira vez 

na história dos jogos olímpicos suas imagens seriam gravadas e transmitidas 

pela recém-criada televisão, e por 25 telões instalados em diversas partes da 

cidade para que os espectadores pudessem assistir ao vivo as competições.  

Foram os nazistas que introduziram o revezamento da Chama Olímpica 

da Grécia até o local do evento, percorrendo mais de três mil quilômetros por 

sete países, até chegar ao estádio olímpico de Berlim. Ritual cheio de 

simbolismos adotado até os dias de hoje. Participaram dos Jogos Olímpicos de 

Berlim de 193615, 49 países, 3.963 atletas que competiram em 19 modalidades 

esportivas, e foram realizados 129 eventos durante as festividades.  

 

                                                           
15 Fonte: COB Brasil. Disponível em:  http://www.cob.org.br/pt/time-brasil/brasil-nos-
jogos/berlim-1936 Acesso em: 30/08/2016. 
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Figura 6 - Pôster oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim de 1936. 
À esquerda Albert Speer, à direita Adolf Hitler. Fonte: Pinterest.  

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/63824519693502621/. Acesso em: 30/08/2016. 
 

O Brasil foi representado nos jogos por duas delegações, uma 

organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e reconhecida pelo Comitê 

Olímpico Internacional, outra organizada pela Confederação Brasileira de 

Desportos (CBD), com o apoio do então presidente Getúlio Vargas e das 

Federações Internacionais. Por fim, o Comitê Olímpico Internacional (COI) não 

aceitou duas delegações brasileiras, alegando que cada país deveria ser 

representado por apenas uma entidade desportiva.  

Todos os 94 atletas brasileiros sendo 88 homens e seis mulheres foram 

representados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. O porta bandeira foi 

representado por Sylvio de Magalhães Padilha (Atletismo). Apesar de Hitler 

querer comprovar a superioridade racial através dos esportes, foi o atleta afro-

americano Jesse Owens quem roubou a cena ganhando quatro medalhas de 
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ouro nas provas mais tradicionais do atletismo: 100m, 200m, revezamento 

4x100 e o salto em distância. Para a propaganda nazista restou apenas omitir 

os feitos de Owens. 

Hitler foi orientado pelo presidente do COI, o belga Baillet Latourse, à 

cumprimentar todos os atletas, ou não cumprimentar nenhum deles. Hitler, se 

recusou a parabenizar atletas negros e judeus, já os atletas alemães eram 

recebidos em cerimônias privadas, para evitar constrangimentos.  

Os alemães foram os atletas que conquistaram o maior número de 

medalhas, sendo 34 de ouro, 26 de prata, e 30 de bronze, totalizando 90 

medalhas. Quinze recordes mundiais foram batidos, alguns permanecem até 

hoje. O sucesso dos jogos foi tão grande, que os nazistas conseguiram algo 

inédito até hoje, o direito de sediar as próximas olimpíadas de 1940, porém, os 

jogos foram cancelados, devido à Segunda Guerra Mundial. 

O mito da superioridade ariana começa a ruir com os jogos. A pesar de 

os alemães serem os grandes campeões, Hitler esperava ganhar todas as 

competições. Porém, aos poucos, outras nações e “raças” conseguiram alguns 

êxitos, demonstrando que essa superioridade racial era ideológica, e não 

biológica.  

Agora ele deve ser colocado à prova no campo de batalha. Três 

semanas após os fins dos jogos, Hitler ordena a invasão da Renânia, território 

alemão que, pelo tratado, não poderia ter tropas militares.  Essa ação foi 

realizada quase sem contestação dos aliados que queriam evitar, a todo custo, 

outra guerra. Porém, isso dava aos nazistas a chance de se arriscar ainda 

mais.  

“As lições de história tinham-lhes falado sobre a 
grandeza da Alemanha — uma grandeza que estava 
perdida. Tinham aprendido que era dever de um 
alemão sustentar essa grandeza, recuperá-la se a 
ocasião surgisse e, sem mais delongas, marchar para a 
vitória, quaisquer que fossem, as consequências para 
si próprios ou para outros”. (ELIAS, 1997, p.295). 
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CAPÍTULO 3 – MITO E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

3.1 Deuses e Heróis Nazistas - As SS: Os Super-Home ns de Hitler 

As guerras mudaram muitas vezes o curso da história da humanidade e, 

em importantes momentos dessa história, surgiram grandes guerreiros, 

personagens notáveis que, através da simpatia, força, código de honra ou 

apenas por meio do gosto pela guerra, conseguiam atrair multidões de 

seguidores.  Dentre os heróis míticos e históricos, podemos citar como 

exemplo: Alexandre o grande; Napoleão Bonaparte; Gêngis Khan; Aquiles; 

dentre outros. Não foi diferente no regime nazista, no qual houve um grande 

culto ao herói, representado pelas SS, como guerreiros destemidos, lutadores 

grandiosos, fortes e vorazes. 

          Em maior ou menor escala, quase todas as culturas possuem seus 

deuses e heróis. Essas divindades existem desde os tempos mais remotos. 

Nos contos míticos, deuses e heróis são caracterizados como figuras fortes, 

corajosas, portadoras de poderes e habilidades extraordinárias que variam 

conforme cada cultura. Geralmente os deuses são figuras supra-humanas que 

utilizam forças da natureza para derrotar seus oponentes. Podem assumir 

forma humana, animal ou híbrida.  

          Os heróis mitológicos são caracterizados por qualidades superiores 

àquelas dos demais homens, ademais, em suas jornadas épicas por terras 

incríveis, cheias de perigos e monstros, demonstram virtude e coragem. A 

característica mais comum dos heróis é a sabedoria no que tange à guerra: são 

exímios líderes e guerreiros, símbolos de bravura e proteção para seu povo.  

Joseph Campbell foi, talvez, o autor que mais se dedicou a descrever o 

universo e as narrativas do herói. Em seus escritos, argumenta existirem três 

principais fases pelas quais o herói deve necessariamente passar durante suas 

aventuras. A primeira, é a da partida, do chamado para o dever, convite que 

mudará sua vida e que recebe cheio de temor e de angústia. A segunda fase 

compreende as provações que ele irá sofrer durante os percursos da sua 

aventura. Por fim, a terceira trata do o cumprimento do dever e encerra seu 

retorno heroico. 
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Na perspectiva nazista, o herói pode ser interpretado como aquele que 

encarna os ideais nacionalistas alemães. Destaca-se, primeiramente, a figura 

de Hitler, depois a imagem das SS e de suas ações dignas de heroísmo e 

coragem, virtudes que todo guerreiro deve ter.  

Victor Klemperer (2009, p.44) ressalta que o conceito nazista de heroísmo 

era uma questão de raça e dependia de aspectos promocionais. Antes da 

Segunda Guerra Mundial, Hitler se prepara para colocar o mito racial à prova 

novamente (como fez nas Olimpíadas de Berlim, em 1936), e o campo de 

batalha era o cenário ideal para demonstrar a superioridade alemã diante de 

outras raças. Assim, com a ajuda do Ministério da Propaganda, Hitler consegue 

apoio popular e reforça, por meio dos mitos, os laços culturais dos alemães, 

instaurando no inconsciente coletivo a imagem de um povo heroico e 

destemido, que tinha como missão divina a restauração de um passado 

glorioso. 

Cada alemão estava destinado a defender esse passado e restaurar a 

glória perdida. Porém, apesar da esmagadora maioria do povo alemão ter 

aderido a essa ideologia, nem todos acreditavam nela. Assim, para manter a 

submissão do povo, foram criadas as Schutzstaffel (Esquadras de Proteção) ou 

apenas SS. Seu lema, "A lealdade é minha honra", contaminou toda a 

sociedade e se tornou o código do herói, que escolhia a glória sobre a vida.  

As SS ficariam mundialmente conhecidas por seus soldados impiedosos 

e pelas runas16 que utilizavam em forma de dois trovões em seus uniformes, 

assim como Odin (Wotan), o deus do trovão da mitologia nórdica. As SS, 

utilizavam duas vezes a runa Sowelu, representativas da luz e do poder do Sol, 

necessários para a vitória. Segundo os nazistas, tais runas passavam um 

poder mágico para as armas, os utensílios e as pessoas que as possuíam, e 

assim serviam como amuleto mágico, de poder e proteção.  

Antes dos nazistas o símbolo era usado nas redes elétricas alemãs e na 

cor vermelha, para alertar as pessoas ao perigo da alta voltagem.  

Posteriormente, portar esse emblema passou a ser sinônimo de orgulho e 

prestigio social, pois fazer parte das SS era fazer parte da elite militar, social e 

                                                           
16 Runas  – Antiga escritura germânica. Divide-se em duas categorias: o alfabeto rúnico 
germânico e o alfabeto rúnico nórdico. O alfabeto germânico tem origem desconhecida. O 
alfabeto rúnico nórdico, deriva do alfabeto rúnico germânico, sua origem remonta ao século IX 
d.C. O alfabeto rúnico é conhecido como fupark, futhark ou fuporc (LANGER, 2015, p.413). 
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racial da Alemanha, uma nova aristocracia baseada na ideia do sangue puro de 

uma nova raça: 

“As SS eram o exemplo a ser seguido por todo bom 
alemão (...) os conceitos da superioridade racial, da 
mitologia nórdica, da mística dos antigos guerreiros 
teutônicos e do "bom ódio" aos judeus encontraram 
pleno significado nos escuros uniformes da "Guarda 
Negra" (CORES, 2009, p.52). 

 

As SS acharam sua inspiração durante a Primeira Guerra Mundial, 

quando diversos grupos paramilitares surgiram com a dissolução do exército 

regular alemão e o ethos guerreiro dos soldados foi levado ao limite: ser 

soldado era sinônimo de coragem e bravura diante do inimigo.  

As SS são, assim, uma evolução desses grupos paramilitares. Sua 

origem vem dos Freikorps, grupo de ex-soldados ultranacionalistas 

descontentes com a dissolução do exército alemão pelo Tratado de Versalhes. 

Suas fileiras eram representadas por ex-oficiais, nacionalistas e voluntários, 

desempregados e descontentes com a situação alemã. Tratavam-se de ilegais, 

difíceis de controlar, por não possuírem a rígida disciplina do exército regular 

alemão. 

A figura mais importante das SS foi o capitão, e mais tarde general, Kurt 

von Schleicher, futuro chanceler alemão. Schleiche trabalhava em um dos 

departamentos do Reischwehr. Sua função era equipar e pagar secretamente 

as unidades do Freikorps, inicialmente para proteger as fronteiras do país e, 

depois, para criar as condições perfeitas para a revolução. 

A SA ou Sturmabteilung (“Seção Tempestade”, “Destacamento 

Tempestade” ou “Seção de Assalto”) foi outro grupo do qual vieram os 

soldados das SS. A SA era liderada pelo oficial do exército Ernst Röhm, perito 

em táticas militares que se destacou por seu grande talento de organização 

militar e sua capacidade de comando. Foi Röhm quem apresentou Hitler ao 

então general Ludendorff. Mais tarde, ambos participariam do Putsch da 

Cerveja.  

A SA foi a primeira organização militar nazista, e teve um papel 

essencial para que Hitler chegasse ao poder e estabelecesse sua política de 

repressão aos opositores. Ludendorff foi importante para garantir armas a esse 

grupo e para a neutralidade necessária ao exército. Sua principal função na 
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conturbada Alemanha era proteger líderes do partido em seus comícios e 

coagir opositores. 

A SA foi concebida como um grupo de ações especiais, mas logo se 

tornou uma organização com estrutura militar frágil, cheia de homens sem o 

treinamento e as qualidades necessárias. Sua estrutura não era rígida como a 

do exército profissional alemão, e Hitler não via nessa organização futuro para 

um exército que dominaria a Europa. 

Fundada em 1921, a SA contava com cerca de 800 homens, número 

que rapidamente cresceu aos 60 mil em 1923, por conta do desemprego. 

Porém, não era o único grupo militar alemão. Havia vários outros grupos na 

Alemanha além das SA e os que mais se destacavam eram os Freikorps, os 

Stahlhem (Capacetes de Aço) e a Einwohnerwehr (Força para a defesa do 

cidadão). 

Mesmo sendo apenas um dentre os diversos grupos militares alemães, a 

SA ganhava a cada dia maior importância e maior número de adeptos. Hitler 

não a via mais como uma organização de confiança, e em alguns casos, 

discordava de Röhm em relação aos meios pelos quais a revolução deveria 

continuar. Röhm queria usar o partido nazista para ganhar mais poder e 

aumentar sua influência pela SA que, para ele, era uma alternativa ao exército 

alemão. 

Foi por essa desconfiança que Hitler passou o controle da SA para 

Hermann Göring. Muito leal a Hitler, Göring foi nomeado comandante supremo 

das tropas de elite. Sua grande experiência na Primeira Guerra fez a diferença. 

Göring ganhou reputação como piloto de combate, chegando, em 1918, ao 

cargo de comandante do grupamento aéreo "Flying Circus".  Recebeu a 

medalha Pour le Mérite e a Cruz de Ferro (Primeira Classe). Após sair da 

aeronáutica, Göring foi conselheiro do governo dinamarquês, piloto-acrobata, e 

piloto comercial para a Svenska Luttraffik, na Suécia. 

Porém, a imagem de Göring à frente da SA não surgiu o efeito esperado, 

pois o comandante era visto como representante da burguesia. Ademais, os 

membros da SA eram declaradamente mais fiéis a Röhm que a Göring, ou 

mesmo a Hitler. Assim, em junho de 1934, sob o pretexto de um possível 

golpe, Hitler manda prender ou executar diversos oficiais da SA, incluindo seu 

líder Röhm.  
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Fizeram parte dessa ação Himmler, Göering, Reinhard Heydrich, Kurt 

Daluege, Walter Schellenberg e Josef "Sepp" Dietrich. O evento ficou 

conhecido como “a noite das facas longas” ou “a noite dos longos punhais”. O 

exército e os líderes conservadores aprovaram a ação, no propósito de pôr fim 

às aspirações da SA. Hitler, por sua vez, tirava mais um opositor de cena e 

concentrava mais ainda o poder em suas mãos.  

Com a SA fora de cena, Göring assume total controle na tarefa de criar 

um corpo submisso e leal às ordens do Führer, um corpo militar privado e 

diferente da SA, mais parecido com um pequeno exército.  

As SS tem sua origem em março de 1923, sob o nome de Stabswache 

(Guarda Pessoal).  Eram compostas apenas por dois membros, encarregados 

da proteção permanente de Hitler em suas reuniões, Josef Berchtold e Julius 

Schreck. Com o passar do tempo, foram incorporados mais membros leais a 

Hitler nesta guarda, que ficou conhecida como Stosstrupp Adolf Hitler (Tropas 

de Assalto Adolf Hitler) e que, mais tarde, se transformou em Sturmabteilung, 

ou "SA". Por sua vez, a Sturmabteilung se transformou nas temíveis 

Schutzstaffel (Esquadras de Proteção), as "SS".  

O que distinguia as SS das demais tropas era sua inquebrável lealdade 

ao Führer.  Seu juramento não deveria ser feito em nome da nação, da pátria 

ou da Alemanha, mas em nome de Hitler - e suas palavras eram sagradas. 

Como argumenta Norbert Elias, tratava-se de um 

 

“(...) ideal nacional sumamente opressivo e por sua 
submissão incondicional a um Führer, que pode ter 
prometido vitória e um Reich de mil anos, mas que, ao 
mesmo tempo, nunca deixou de lembrar a seus 
seguidores que poderiam ser indignos dele”. (ELIAS, 
1997, p.338). 

 

Essa lealdade foi muito importante na formação e construção da mística 

do soldado obstinado da Segunda Guerra Mundial, pois, no imaginário do 

inimigo, encontrar tal soldado significava a morte. Essa mítica em torno dos 

soldados das SS contribuiu para dar mais força a organização, ganhando ainda 

mais força.  

Em 1929, quando Himmler foi nomeado Reichsfiihrer das SS, tinha sob 

seu comando apenas mil soldados, em comparação aos 400 mil das SA em 
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1933. Em 26 de abril de 1933, foi instituída por Göring a Gestapo (Geheime 

Staatspolizei, a “Polícia Secreta do Estado”), polícia política com o objetivo de 

espionar partidários contrários a Hitler e também os próprios membros do 

partido. Mais tarde, a Gestapo foi incorporada às SS, o novo braço militar do 

partido nazista. 

Himmler foi nomeado chefe da Gestapo em 1934 e, rapidamente, 

substituiu o pessoal da SA por homens da SS, pois, a experiência com 

espionagem lhes dava grande conhecimento militar. Em 1935, a Gestapo 

recebeu 20 milhões de marcos, enquanto o serviço de espionagem regular do 

Reichswehr recebera apenas 8 milhões, o que demonstra o poder dessa nova 

instituição. 

Durante o Anschluss de 1938, os alemães conquistaram a Áustria e todo 

seu aparato militar e policial.  Os nazistas incorporaram ao partido toda a 

infraestrutura militar do país, incluindo o quartel general da Interpol17 

(International Criminal Police Organization), em Viena, até então sob o controle 

do presidente da organização, Michael Skubl.  

Em 1942, os nazistas assumem controle total da instituição, cujas 

instalações são realocadas em Berlim, o que possibilitou ganhos em 

experiência de vigilância social. Durante o período nazista, foram presidentes 

da Interpol os SS Oberführer Otto Steinhäusl, Gruppenführerm Arthur Nebe, 

Obergruppenführer Reinhard e Eugen Tristan Heydrich, que tomou parte ativa 

no genocídio nazista. Após esses eventos, vários países deixam de participar 

dessa organização. 

Ao contrário da SA, que tinha objetivos apenas militares e localizados, 

as SS se tornaram um grande aparato militar, presente em todas as esferas 

sociais, no partido, em sua ideologia, na sua segurança, na educação, no lazer, 

etc. Muito mais do que uma mera organização de espionagem, era parte 

integrante da ideologia a ser seguida por todos e assim instigava a delação de 

indivíduos desviantes, o que reforçava o controle policial do Estado. 

As SS se tornaram um exemplo para a sociedade alemã, que 

supervalorizava esse grupo como ideal nacional. Fazer parte das SS era ser 

elevado à mais alta posição social. Himmler prezava pela seleção dos seus 

                                                           
17 Fonte: Interpol. Disponível em: http://www.interpol.int/About-INTERPOL/History. Acesso em: 
20/06/2016. 
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homens, mediante a testes de aptidão física, ancestralidade, pureza racial e 

lealdade incontestável a Hitler. Essas eram as características do bom cidadão.  

O capitão Bruno Schultz, SS-Hauptsturmfiihrer era quem realizava a 

seleção, baseando-se em critérios raciais e “exames médicos” que atestavam 

as origens do candidato. O tipo de seleção dependia da unidade para qual o 

aspirante desejava entrar. A Waffen-SS18 englobava várias divisões, ou 

unidades, com propósitos variados, desde a invasão de países e vilarejos até a 

manutenção, segurança ou extermínio de populações. Seus homens eram 

aqueles da linha de frente em um conflito, além de integrarem o comando 

destinado a operar em missões de salvamento de outros regimentos. 

Sob o comando de Himmler, seus efetivos foram ampliados 

rapidamente, tornando-se um “segundo exército”. Diferentemente da 

Wehrmacht19, as SS podiam recrutar soldados fora da Alemanha, o que 

ocorreu quando os Aliados passaram a ganhar vantagem e começam a virar a 

guerra. 

Para fazer parte das SS era necessário preencher determinados 

padrões, como a altura de 1,70 metro, para ingressar nas SS-

Verfiigungstruppe, unidades de ataque das SS, ou de pelo menos 1,84 para as 

Leibstrandarte SS Adolf Hitler. As SS Totenkopfverbande integravam apenas 

homens entre 23 e 35 anos. Os SS da “caveira”, a mais temida entre as SS, 

encarregados do funcionamento dos campos de concentração e extermínio, 

deviam ter pelo menos 1,71 metro. Devemos lembrar, porém, que nem 

Himmler, nem Hitler, possuíam as características que procuravam em seus 

discípulos - não eram altos ou loiros, e não possuíam olhos azuis. 

O treinamento militar e a doutrinação supostamente fariam com que os 

soldados se tornassem homens de respeito e que uma grande camaradagem 

fosse criada entre eles, os verdadeiros “irmãos de armas, sangue e raça”. As 

SS também criaram reputação pelo seu fanatismo e ferocidade em face do 

inimigo.  

                                                           
18 Waffen SS  – Em tradução livre: SS em armas, SS armada ou unidades armadas SS. Grupo 
de elite das Schutzstaffel. 
19 Wehrmacht  - significa "Força de Defesa", para designar as forças armadas da Alemanha 
durante o regime nazista (1935 e 1945). Exército (Heer), Marinha (Kriegsmarine) e Força Aérea 
(Luftwaffe). 
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“(...) formação acadêmica que desumanizou muitos 
soldados das SS, que fez com que perdessem o 
respeito por sua vida e, em consequência, pela vida 
dos demais, obtendo êxitos no campo de batalha sem 
comparação com os das outras unidades do exército 
alemão – e aliado -, mas efetuando algumas ações que 
eram a própria personificação da loucura”. (CORES, 
2009, p.126). 

 

O mito suprarracial e militarista foi disseminado e moldado por vários 

anos pela ideologia nazista, e igualmente internalizado pela sociedade alemã, 

que buscava sua plena realização na figura do soldado alemão. Por meio dos 

soldados das SS, os nazistas queriam transformar o mito em uma realidade “de 

carne e osso”. Assim, a nova raça ariana tinha como ponto de partida as SS, e 

não o povo alemão, conforme mostra Arendt: 

 
"Os nazistas não achavam que os alemães fossem 
uma raça superior, à qual pertenciam, mas sim que 
deviam ser comandados, como todas as outras nações, 
por uma raça superior que somente agora estava 
nascendo. A aurora dessa nova raça não eram os 
alemães, mas a SS". (ARENDT, 1998, p.462). 

 

As SS formavam o arquétipo do ariano, do soldado perfeito, o novo 

super-herói germânico. Elas viriam a se transformar em mito na Segunda 

Guerra Mundial, consolidando a imagem de tropas invencíveis. A nova tática 

militar da blitzkrieg20 e as sucessivas vitórias e conquistas de territórios pelos 

alemães confirmavam essa ideia.  

Carl Gustav Jung (1964, p.79) mostra que o arquétipo possui uma 

energia grandiosa, capaz de mobilizar ações coletivas. De fato, os nazistas 

utilizaram esses mitos teutônicos para arregimentar o povo para a sua causa. 

Os valores mitológicos foram muito importantes para estabelecer os valores 

morais dentro da sociedade, assim, servir o exército era desenvolver a virtude 

guerreira, que se tornara fundamental na formação do cidadão. 

 As tropas das SS eram cultuadas pelo povo alemão, despertavam medo 

nos exércitos rivais e temor nos prisioneiros dos campos de concentração e 

                                                           
20 Blitzkrieg –  Guerra Relâmpago, tática militar foi desenvolvida pelo general alemão 
Heinz Wilhelm Guderian. Consistia em um rápido ataque surpresa contra o inimigo com 
artilharia, blindados, apoiada por infantaria motorizada e aeronaves.  Essa inovadora tática foi 
responsável por várias vitorias alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. 
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extermínio. Seus uniformes negros, com chapéus que ostentavam uma 

“caveira” e braçadeiras que portavam a suástica, eram objeto de desejo.  

Para Sontag (1986, p.78), este uniforme nazista provoca uma fantasia 

generalizada, pois que seduz, ao passar uma imagem de ordem, de identidade, 

de poder, reconhecimento, competência e autoridade legítima da violência. “O 

uniforme é preto, uma cor carregada de insinuações importantes na 

Alemanha”, afirma Sontag (1986, p.79). Sobre ele, o soldado das SS trajava 

ainda uma enorme variedade de condecorações, símbolos, faixas que 

distinguiam seu posto, desde as runas do colarinho até as caveiras. A 

aparência era tanto dramática quanto ameaçadora.  

Segundo Sontag (1986, p.79), as SS foram pensadas como uma 

comunidade militar de elite não apenas superviolenta, mas também 

“superbela”. Cores (2009, p.135) também aponta que as SS faziam parte da 

restauração das celebrações pagãs e da simbologia das lendas nórdicas: 

 

"Os conceitos da superioridade racial, da mitologia 
nórdica, da mística dos antigos guerreiros teutônicos e 
do "bom ódio" aos judeus encontraram pleno 
significado nos escuros uniformes da "Guarda Negra". 
(CORES, 2009, p.52). 

 

O castelo de Wewelsburg21 que, durante o período nazista foi utilizado 

como quartel general das SS, seria o local sagrado dessa nova ordem militar. 

O castelo data do século XVII e possui características arquitetônicas 

medievais, em uma composição triangular de três torres. Está localizado na 

aldeia de Wewelsburg, em Westphalia, desde o período das invasões dos 

hunos, quando serviu de fortificação e prisão.  

Himmler escolheu esse castelo, nesta floresta, por seu importante 

significado na história germânica. É na região que ocorreu a “Batalha de Varo”, 

ou "a Batalha da Floresta de Teutoburgo", em 9 d.C. Foi nessa floresta que o 

príncipe da etnia germânica dos queruscos, Herman (o super-humano) também 

conhecido como Armínio (18-16 a.C. – 19-21 d.C.), derrotou junto de seus 

homens as três legiões do romano Públio Quintílio Varo, e impediu assim a 

expansão romana na Germânia. Herman foi o primeiro herói alemão e, a partir 

                                                           
21 Wewelsburg  – Referência ao nome do cavaleiro Wewel von Buren, um dos antigos donos 
do castelo. 
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dele, “os nazistas traçaram uma linha direta até Hitler e suas SA, SS e 

Juventude Hitlerista, passando por Lutero e Frederico, o Grande”. 

(KLEMPERER, 2009, p.214). 

Himmler, grande apreciador das lendas nórdicas e do ocultismo, 

financiou a restauração do castelo de Wewelsburg junto ao Ministério da 

Fazenda do Reich, cujo arquiteto chefe era Hermann Bartels. A construção foi 

restaurada para se tornar uma escola doutrinária, ideológica e espiritual para 

futuros oficiais das SS.  

No castelo, os oficiais passavam por vários tipos de exercícios, como 

forma de demonstrar sua valentia e “sangue frio” diante do perigo. As suas 

instalações também abrigavam uma biblioteca, com cerca de 12 mil volumes 

de literatura racial e mitológica, uma ampla sala de jantar e o Tribunal Supremo 

das SS. Pode-se notar, a imagem do Sol criada por várias suásticas no chão 

do castelo. Símbolos sagrados do nazismo. 

Cores (2009, p.159) observa a existência de uma grande mesa no centro 

do castelo, como na lenda dos "Cavaleiros da Távola Redonda". A mesa 

continha treze lugares: doze para os mais altos cargos das SS, possuidores do 

punhal e do anel de honra das SS, e um para o máximo representante da 

Ordem Negra, Heinrich Himmler.  Havia também uma cripta de pedra, em 

forma de círculo, destinada aos rituais fúnebres. Esta continha igualmente doze 

pedestais, nos quais deveriam ser depositadas as cinzas dos doze maiores 

membros das SS e, evidentemente, havia um pedestal ao centro, destinado às 

cinzas de Himmler.  

Nota-se então que as SS constituíram também uma ordem religiosa 

hierarquizada. Com efeito, Himmler organizou as SS, a partir do mito guerreiro 

germânico teutônico, como uma ordem cavalheiresca, portadora de um código 

de honra e conduta ligados a um Deus. O funcionamento desta ordem era 

repleto de simbolismos e envolvia sacrifícios, obediência absoluta e 

subordinação cega, além da destruição de todos os antigos valores sociais 

adquiridos por esses homens. A dedicação integral do indivíduo a esta 

organização só é comparável à obstinação dos lendários kamikazes japoneses.  

Todas essas características diferenciavam os soldados das SS daqueles 

de outros exércitos. Eles estavam dispostos a perder sua vida e tirar muitas 

outras em nome de sua causa, cumprindo, assim, um ato de obrigação divina. 
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Figura 7 - Wewelsburg sede das SS. Cripta (esquerda) Sol Negro (direita). 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/446771225508731828/. 

Acesso em: 14/03/2016. 
 

Por meio destas colocações procuramos chamar atenção para o fato de 

que, desde os tempos mais antigos até os dias atuais, emergem novos 

“heróis”, nos quais indivíduos se espelham, no desejo de copiá-los. Os alemães 

estavam totalmente envolvidos no culto dessa fantasia, a todo o momento eram 

incitados a se tornarem grandes personagens, grandes pessoas, grandes 

indivíduos - no trabalho, em casa, ou na escola. Esse tipo de imagem era 

amplamente difundido no dia-dia alemão, e projetava-se com maior força nas 

SS, onde ganhava contornos políticos com a figura do guerreiro mítico.  
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As SS eram a imagem de força, vontade, justiça e de um enorme ethos 

guerreiro.  Inspirou pessoas, no campo de batalha, e foi amplamente usada 

como símbolo ideológico. A figura do guerreiro, mesclado com violência, 

sentimentos de ódio e vingança, uma nova forma de violência contemporânea 

do ethos da virilidade. 

O ethos guerreiro estava contido de modo sutil em cartazes da 

propaganda nazista, foi também apresentado de forma aberta em comícios, 

que pregavam a vontade de vencer e de derrotar o outro. Assim, a vontade de 

guerra era difundida pela cultura guerreira. Por meio de uma definição simples 

e direta, Pierre Clastres (2004, p.284) lembra que “o guerreiro é, antes de tudo, 

sua paixão pela guerra”.  Podemos então concluir que o ethos guerreiro das SS 

se estabeleceu através de confrontos contínuos e, por meio deles e neles, criou 

uma atmosfera de valentia e uma disposição constante para a luta. 

Os primeiros e mais óbvios exemplos desta constatação estão nos 

símbolos utilizados pelos nazistas, as runas e a “caveira”. Estes são um sinal 

de dedicação e experiência, espécie de atestado de entrega do soldado à 

causa nazista, à luta, daí sua importância simbólica. Sobre o “anel de honra da 

SS”, Cores afirma: 

“(...) tinha o símbolo da caveira, uma runa que 
significava "Heil" e a assinatura entalhada de Himmler 
no anverso. Era concedido ao "iniciado" por méritos 
pessoais e tinha, para aquele que o portasse, um valor 
mágico, já que, segundo a lenda, aumentava os 
poderes psíquicos de quem o tivesse entre as mãos, 
que era obrigado a não se separar do mesmo até a 
morte”. (CORES, 2009, p.52). 

 

O corpo do soldado, em especial os das SS, apresentavam ainda outros 

sinais distintivos, mas nenhum é tão singular, recorrente e visivelmente 

impactante como a “caveira”. Assim como, no peito de um policial, o distintivo é 

um símbolo de respeito, a “caveira” não passará despercebida, respeito e 

subordinação de vida ou morte.  

Também nos corpos dos soldados, estavam as marcas e cicatrizes de 

seus combates. Estas, serviam como verdadeiras medalhas, marcas do 

patriotismo, pertencentes a um grupo restrito de companheiros. Com essas 

marcas estampadas, o soldado passa, de antemão, uma mensagem tácita de 

valentia e disposição à luta, sabia-se antecipadamente com quem se “estava 
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falando” ao olhar o uniforme, e ver nele estampadas as marcas do “trovão” – 

estava-se diante de um SS. 

 

 
Figura 8 - SS Totenkopfverbande – SS da “caveira”. 

Simbolismos e tradições inventadas.  Fonte: Google. Disponível em: www.google.com.br. 
Acesso em: 07/10/2014. 

 

Nas SS havia toda uma simbologia que perpassava o universo no qual 

os soldados estavam inseridos. Tinham, em suas crenças, a necessidade de 

competir e de ser competitivo, e eram educados como verdadeiras máquinas, 

prontas para o combate, em qualquer hora e lugar. Havia, assim, no 

comportamento do soldado, uma dimensão de animalidade, semelhante a de 

um animal enjaulado que, quando é solto, parte para cima de seu adversário, 

pronto para destruí-lo. De fato, essa animalidade estava também muito 

presente na simbologia e no universo mítico das SS. 
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Fazer parte das SS era estar em um espaço cuja atmosfera encontra-se 

permeada por um ethos ligado à virilidade, em uma relação de força e 

agressividade. Nesse espaço, onde todos treinavam juntos, as práticas dos 

soldados eram determinadas por um código de conduta e respeito entre os 

companheiros, porém, havia também uma disputa não declarada entre esses 

grupos pela supremacia do mais forte, daquele que possui a melhor técnica. 

Sempre na disposição em enfrentar o próximo “inimigo”, as técnicas de 

combate tinham de ser provadas, a todo o momento. Corbin (2013, p.503) 

enfatiza que a morte, o sacrifício e a pátria, formavam a tríade que sustentava 

a ideia de virilidade. 

Outra característica ligada ao mito do herói ou do guerreiro, é a morte 

honrosa. Para Durkheim, essa espécie de suicídio altruísta é realizado em 

nome da nação, do cumprimento de um dever, de uma obrigação que a 

sociedade impõe a esse herói e à qual ele está intimamente ligado. Esse dever 

fazia parte das predisposições naturais que constituem o espírito militar, 

tratava-se da primeira qualidade que deveria ter o soldado e refletia os valores 

sociais que estavam profundamente arraigados nesse indivíduo. Portanto, 

nesse sentido Durkheim (2000, p.302) aponta que o suicídio pode ser uma 

forma exagerada ou desviada de uma virtude.  

Hobsbawm (1996, p.134), ao realizar uma comparação entre as 

sociedades japonesa e alemã, demonstra como ambas eram semelhantes em 

suas crenças e ideias, em especial no que tange à valorização da pureza racial 

e às suas crenças militares de auto sacrifício e de obediência absoluta.  O 

autor demonstra ainda que essas sociedades tinham em comum uma rígida 

hierarquia, na qual o indivíduo dedicava-se totalmente ao seu imperador ou 

líder, e rejeitava os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade.  

 

“Os japoneses não tinham dificuldade para entender os 
mitos wagnerianos de deuses bárbaros, cavaleiros 
medievais puros e heróicos e a natureza 
especificamente alemã das montanhas e florestas, 
ambas cheias de sonhos voelkisch alemães”. 
(HOBSBAWM,1996, p.134). 

 

O comportamento dos soldados japoneses e alemães foram marcantes 

e dissonantes em relação àqueles de outras nacionalidades, fizeram história 
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pela adversidade da situação e, com muito empenho e determinação naquilo 

que acreditavam, utilizariam como última arma a própria vida para frear o 

inimigo.  

“(...) heroísmo, devoção inabalável "à pátria", a que 
cada um está obrigado como alemão, levam 
regularmente à derrota e à morte. Em nenhum lugar 
essa lição é formulada em termos explícitos. Ela está, 
pelo contrário, implícita na herança alemã e é 
transmitida de geração em geração”. (ELIAS, 1997, p. 
296). 

 

Conforme demonstra Elias (1997, p.296), o culto à morte sempre fez 

parte da história alemã, e a morte heroica sempre foi um motivo constante nas 

canções, mitos e lendas da nação, além de estar presente na educação, ou 

seja, era parte de uma tradição que havia se desenvolvido já há muitos anos, e 

que os nazistas reforçaram como arma política. Nas palavras de Klemperer: 

 

“Se, por longo tempo, alguém emprega o termo 
"fanático" no lugar de "heroico" e "virtuoso", ele acaba 
acreditando que um "fanático" é mesmo um herói 
virtuoso e que sem fanatismo não é possível ser herói. 
As palavras fanático e fanatismo não foram criadas 
pelo Terceiro Reich, mas seu sentido foi adulterado; em 
um só dia elas eram empregadas mais do que em 
qualquer outra época”. (KLEMPERER, 2009, p.15). 

 

Em vista desses ideais, os SS acreditavam agir de maneira correta, ou 

seja, faziam tudo para alcançar seus objetivos, inclusive dar suas vidas por 

uma causa e por lealdade ao grupo. A mentalidade destes soldados era a de 

que, na guerra, estavam do “lado do bem”, assim não conseguiam discernir 

civis, inocentes, homens, mulheres ou crianças, dos combatentes - todos são 

caracterizados como inimigos e alvos de suas vinganças. 

A convicção em seus atos, de morrer em um esforço contra o inimigo, 

por uma causa maior que as suas próprias vidas. Uma total submissão aos 

seus superiores, o que Elias (1997, p.338) chama de uma "obediência-de-

cadáver" (kadavergehorsam), a Hitler e a seus representantes:  

 

“(...) história alemã — está a tendência das pessoas, 
em tempos de emergência nacional, a submeterem-se, 
pelo menos por algum tempo, a uma disciplina e regras 
extremamente rigorosas, quando impostas em nome da 
Alemanha. Uma obediência absoluta e indiscutível era 
considerada, em tais situações, um dever nacional de 
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todo e qualquer indivíduo. Se este tinha que destruir 
outros, eles tinham que ser destruídos. Se era exigido o 
sacrifício da própria vida, a pessoa tinha que morrer. 
Poucos dos outros povos tinham em sua mística 
nacional, em sua poesia e em suas canções, tantas 
alusões à morte e à abnegação quanto os alemães”. 
(ELIAS, 1997, p.294-295). 

 

Cabe salientar que esse fascínio em torno das SS se deu não apenas 

entre os alemães, mas também pôde ser observado em populações distantes, 

até mesmo as que estavam em guerra contra os nazistas, como é o caso da 

Rússia e, nesse sentido, alguns fatores importantes merecem ser destacados.  

Primeiro, ressalte-se a necessidade de recrutamento de novos soldados 

para, no desenrolar do conflito, repor o contingente de soldados mortos, e criar 

um contingente de pessoal para controlar os países ocupados pela Alemanha. 

Nesse contexto, foi importante a ligação de populações nórdicas com a causa 

nazista. Segundo, o encanto pela ideologia das SS, a ideia dos cavaleiros 

teutônicos e o mito de superioridade racial criavam uma aura de encantamento 

nos novos recrutas, o que culminava em novas adesões. Esse 

deslumbramento acometia pessoas dos mais variados países, o que criava um 

paradoxo enorme, pois tais pessoas acabavam por defender um agressor de 

sua própria nação.  

O poder de convencimento foi tão grande que foram criadas divisões 

para esses novos recrutas, as chamadas SS Vikings. Delas faziam parte 

homens de características bastante diversas o que, de certa maneira, abrandou 

a seleção racial possibilitando recrutamento de estrangeiros. Membros 

incorporados às SS vieram da França, para a divisão Götz von Berlichingen, e 

também da Rússia, na divisão “Roma” ou Kaminski Brigade.  

Tudo isso foi realizado sem esforço, sem necessidade de violência ou 

obrigação. O poder de convencimento da propaganda nazista e do mito 

sobressaíram sobre a racionalidade.  
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Figura 9 - Insígnias das SS Vikings. 

Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/393502086175417331/.  
Acesso em: 21/06/2014. 

 

 
Figura 10 - Cartazes de propaganda das SS-Vikings. 

Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/491807221783968371/.  
Acesso em: 05//04/2014. 
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3.2 Ahnenerbe (“Herança Ancestral”) 

Outra organização criada a mando de Himmler, em 1931, com o apoio 

do general das SS (SS Gruppenfiihrer) Richard Walther Oscar Darré, foi a 

Deutsches Ahnenerbe (“Herança Ancestral”). A emergência desta organização 

é fruto da influência do livro de Darré, A comunidade agricultora como fonte de 

vida da raça nórdica, sobre Himmler. 

A Deutsches Ahnenerbe tinha o objetivo de investigar as origens e a 

herança das antigas raças arianas, no intuito propiciar aos nazistas maior 

conhecimento sobre rituais mágicos e poderes sobrenaturais. A organização foi 

integrada às SS em 1939, momento a partir do qual foram criados diversos 

organismos dentro da Ahnenerbe, como o “Departamento de Linguística”, o 

“Departamento de Arqueologia” e o “Departamento de Pesquisas sobre 

símbolos, cultura e tradições germânicas”.  

Entre esses departamentos, se destacava o “Instituto de Pesquisas 

Científicas para a Defesa Nacional”, no qual as SS passaram a realizar 

experiências no campo de concentração de Dachau, com as mais diferentes 

vítimas, como ciganos, judeus, tibetanos, entre outros. Buscava-se, com isso, 

provar o mito de superioridade ariana. Segundo Cores, os  

 

“(...) estudos mitológicos, antropológicos, de literatura 
germânica e da cultura nórdica, [tiveram] como função 
principal que a Ahnenerbe desse ao dogma nacional-
socialista um caráter universal, ou seja, que a ideologia 
de Hitler pudesse explicar ao alemão do futuro tudo o 
que ele quisesse saber sobre sua raça, sua cultura e 
suas origens, sem se ver na necessidade de recorrer a 
outras fontes para dissipar suas dúvidas existenciais”. 
(CORES, 2009, p.155). 

 

A Ahnenerbe tinha a tarefa de realizar estudos sobre genética, biologia e 

hereditariedade. Foram enviadas missões com cientistas alemães ao Tibete 

para realizar experimentos na população a fim de verificar se possuíam traços 

arianos e poderes mágicos. Além disso, foram realizadas escavações para 

procurar objetos sagrados, como o Santo Graal, cálice que teria sido usado por 

Jesus na última ceia com seus discípulos.  O detentor desse objeto alcançaria 

grandes conhecimentos e os poderes mágicos necessários para a dominação 

do mundo. 
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3.3 Lebensborn (Fonte da Vida) 

Himmler também estava à frente de outra importante divisão das SS, a 

Lebensborn (fonte da vida), um programa que visava a ampliação da raça 

ariana, por meio de incentivos à procriação em massa.  Seu objetivo era o de, 

dentro de um século, tornar toda a população alemã perfeita, sem quaisquer 

miscigenações ou deformidades – chegar-se-ia à perfeição racial. Para esse 

feito, o governo incentivou relacionamentos extraconjugais, e foram criados 

lares onde oficiais das SS podiam copular com mulheres arianas. Também se 

desencorajava as mulheres a usarem contraceptivos, e não a adotarem 

animais de estimação porque, poderiam tomar o lugar de um bebê ariano. Todo 

membro das SS tinha o dever de procriar para o bem da raça, dando 

continuidade ao desenvolvimento de uma raça perfeita.  

Como bem observa Cores (2009, p.142), esse pode ter sido um dos 

motivos que levaram gays, lésbicas, negros, judeus, ciganos, testemunhas de 

Jeová, dentre outros, a se tornaram inimigas do Estado, pois, não poderiam ou 

não deveriam procriar. Na mente dos nazistas isso significava uma atitude 

antinatural e anti-evolutiva.  

3.4 Juventude Hitlerista 

Já se pôde notar que as crianças receberam atenção especial no regime 

nazista, pois nelas se depositavam as esperanças da futura nação e da 

construção de um exército imbatível. Assim, é criada a Juventude Hitlerista 

(Hitlerjugend), uma extensão das SS. Nesta organização, orientada para o 

militarismo e para a guerra, crianças e jovens eram doutrinados por membros 

das SS, o que forjava nos jovens uma admiração fraternal pelos soldados. Para 

esses futuros recrutas, sem esperança tornar-se um SS significava orgulho e 

prestígio social. 

Nesse momento, no qual a formação militar se tornava cada vez mais 

valorizada nas sociedades modernas, a militarização juvenil criada pelas SS 

tinha o papel de um rito de passagem, no qual os jovens rapazes adquiririam 

as características do guerreiro (CORBIN, 2013, p.503). Apesar da “militarização 

da virilidade” ter sido estabelecida muito antes da Segunda Grande Guerra, ela 

foi aperfeiçoada pelos nazistas. 
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Figura 11 - Cartaz de propaganda da Juventude Hitlerista (Hitlerjugend). 
“A juventude serve ao seu líder: todas as crianças de 10 anos na Juventude Hitlerista”.  

Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/423268064962730716/.  
Acesso em: 22/07/2015. 

 

Essa organização, desde o seu início, foi idealizada nos moldes do 

militarista guerreiro. Entre 10 e 14 anos de idade, as crianças passavam pela 

Junkvolk e recebiam educação tradicional alemã; dos 14 aos 17 anos, 

ingressavam na Juventude Hitlerista e recebiam a doutrinação ideológica do 

partido. Eram ensinadas a adorar a figura do Führer e a desempenhar um bom 

papel como cidadão. Aos 17 anos, todos os adolescentes eram obrigados a 

prestar o alistamento militar, passando a fazer parte de forma plena da 

estrutura militar do partido. 

Meninos e meninas eram educados de formas diferentes. Enquanto os 

meninos ingressavam na Juventude Hitlerista e tinham como função serem 

bons soldados e dirigir o país, as meninas ingressavam na Liga das Meninas 

Alemãs, que basicamente ensinava os afazeres de casa e “como ser uma boa 

esposa”. Mais tarde, as mulheres seriam requisitadas para integrarem os 

esforços de guerra, nas fábricas de armamentos ou mesmo como soldados. 

A prática do esporte foi de grande importância na doutrinação e no 

desenvolvimento físico e psicológico dos jovens. O esporte era uma das formas 

dos ensinamentos políticos e militares, também era ensinado aos participantes 
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a importância de realizar atividades físicas para melhorar a saúde e sua forma 

física.  

Em A busca da excitação, Nobert Elias e Eric Dunning (1992) tentam 

responder porque a sociedade dispende grande parte do seu tempo de lazer 

em esportes que tendem para a violência, e procuram igualmente relacionar 

essa violência do esporte na condução da sociedade. Para Elias e Dunning, a 

violência, refletida nos hábitos sociais dos indivíduos, encontrou também 

expressão no desenvolvimento de seus divertimentos, ou seja, no esporte. Os 

autores entendem que as atividades de lazer levam as pessoas a um nível de 

excitação agradável, que quase não existia nas sociedades industriais.   

Assim, podemos dizer que o esporte é uma busca pela excitação, uma 

manifestação de sentimentos reprimidos, pelo autocontrole dos indivíduos, ou 

pelo controle imposto pela sociedade. As SS utilizaram os esportes não apenas 

como forma de divertimento, mas também de transformação social. Isso 

poderia explicar a Juventude Hitlerista como um lugar de lazer e prazer, o 

esporte como estilo de vida e também de sociabilidade, como lugar da 

manifestação, através da violência, do ethos guerreiro. 

Para os autores (1992, p.18), o desporto pode ser utilizado como uma 

espécie de “laboratório natural” de exploração de propriedades das relações 

sociais. Os nazistas modificaram-no em um laboratório de exploração das 

atividades guerreiras, em contextos nos quais os jovens eram apresentados 

como verdadeiras “máquinas” de superação, força, garra, vontade de vencer e 

de combatividade. Dessa maneira, o ethos guerreiro criava um estilo violento 

de socialização entre os jovens. 

A juventude Hitlerista forneceria os novos soldados já “moldados” na 

ideologia nazista e amparados no mito da superioridade racial, ao contrário da 

SA, que era composta por homens já na fase adulta, de difícil doutrinação. 

Durante a guerra, esses jovens lutaram com grande ímpeto, constituindo 

juntamente com os homens mais velhos a última linha de defesa do Reich, a 

divisão SS Panzer Hitlerjugend. 

Toda a administração e burocracia estatais foram orientadas para a 

formação de uma sociedade de “guerreiros”, não importando sua classe social, 

já que todos deveriam estar unidos pelo ideal nazista. Conforme demonstra 

Arendt (1998, p.291-292), somente na Alemanha nazista, e na Rússia da era 
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soviética, é que o Exército e Estado se tomaram funções subordinadas ao 

movimento.  

Dessa forma, essas organizações ocupavam todas as esferas da 

sociedade. Prestando contas ao partido nazista, e não aos governantes ou 

políticos. A burocracia estatal estava subordinada ao movimento nazista e não 

ao parlamento. Segundo Elias, o 

 

“(...) ethos do guerreiro indômito renasce aqui uma vez 
mais numa versão aburguesada. E, com efeito, numa 
sociedade onde ganhou preponderância uma tradição 
de conduta em que a vida é vista como uma luta de 
todos contra todos, e onde existem instituições 
orientadas para formar pessoas com uma apropriada 
estrutura de personalidade, esse tipo de vida social 
pode ter raízes tão profundas que, sem extensas e 
importantes irrupções em toda a estrutura social, 
continuará a reproduzir-se. Mesmo essa forma tardia 
do código do guerreiro ainda mostra, portanto, um dos 
traços característicos de sociedades em que a luta 
física de umas pessoas contra outras, seja qual for o 
modo como está formalizada, desempenha um papel 
central. A severidade das relações humanas que 
encontra expressão no uso de violência física, nas 
pessoas serem feridas e, se necessário, mortas por 
outras pessoas, propaga-se como uma infecção 
mesmo naquelas áreas de relações onde nunca 
ocorrem as lutas corporais”. (ELIAS, 1997, p.107). 

 
 A SA, Gestapo, Waffen-SS, Juventude Hitlerista, e a Liga das Meninas 

Alemãs, todas essas instituições serviram para o controle social e ideológico do 

Partido sobre a sociedade. Somente uma guerra seria capaz de pôr fim a esse 

estado policial e ao mito racial, tornando o indivíduo consciente da sua 

condição frágil e humana. Corbin (2013, p.509), demonstra que um processo 

de “desvirilização” se dá, justamente, pela guerra, onde o homem toma 

consciência da sua fragilidade. As mutilações, as feridas, os mortos e os 

soldados deficientes, fazem com que o guerreiro se volte para a realidade. É 

por essas tragédias que o mito viril chega ao colapso.  

No nazismo, o patriotismo, o nacionalismo e o fanatismo foram levados 

às últimas consequências, e não havia espaço para a desistência.  Mesmo 

diante das sucessivas derrotas, soldados e crianças continuavam lutando, 

desapegados de suas próprias vidas e valores – apenas a morte em nome do 

Führer poderia ser honrosa o suficiente. 
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Corbin (2013, p.510) ressalta que o “homem de ferro”, forjado na 

Primeira Guerra Mundial, resistiu ao tempo e às grandes inovações militares, 

sobreviveu como um homem transformado, como um super-homem, o que 

levou o mito da virilidade guerreira ao seu clímax. Foi na Alemanha em guerra 

que o mito militar-viril foi objeto de um surpreendente rearmamento, em suas 

palavras, uma recarga sagrada ressurgimento, “este mesmo mito – diz Corbin - 

se inscreverá no coração do ideal viril nazista”. 

Todas essas organizações, muitas delas criadas pela ambição de 

Himmler em provar a existência do mito ariano, evidenciam o poder e a 

influência das SS na sociedade alemã, organização que se envolveu em toda a 

textura social da nação, e se tornou capaz de ditar e moldar toda a sociedade. 

3.5 Médicos Nazistas 

A comunidade médica nazista foi outra organização de grande 

importância para o Reich. Seus médicos não estavam a serviço do indivíduo, 

mas sim do Partido, como grandes aliados na afirmação da questão racial. A 

comunidade médica nazista baseava-se nos conceitos de saúde, beleza, 

estética e genética racial, que seriam as bases de sustentação de uma nova 

ordem médica. Médicos judeus foram expulsos de seus cargos e substituídos 

por médicos alemães, simpáticos à ideologia nazista.  

Os profissionais da medicina que aderiram a essa ideologia rapidamente 

subiam de cargo, o que gerou grande entusiasmo na comunidade.  Diante da 

possibilidade de ascensão na carreira e de atuação em áreas da ciência até 

então pouco exploradas, 45% dos médicos alemães passaram a pertencer ao 

partido.  Nenhuma profissão aderiu tanto ao nazismo como a classe médica. 

Isso culminou na criação da medicina nazista que, como já mencionamos, era 

baseada no mito racista da raça superior. 

 Em 16 de fevereiro de 1942, foi assinado por Himmler o “decreto do 

sangue germânico", referente à raça germânica na Polônia, o que dá início à 

"Operação Feno". Segundo esse decreto, as crianças de características 

"arianas" seriam enviadas a famílias alemãs "dispostas a aceitá-las sem 

reserva, por amor ao bom sangue que elas têm" (Documento de Nuremberg 

R135). Ainda segundo Arendt, em junho de 1944, o Nono Exército sequestrou 
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aproximadamente 40 a 50 mil crianças, transportando-as para a Alemanha 

(ARENDT, 1998, p.391). 

 A classe médica poderia ter deixado o país ou se negado a realizar 

experiências, todavia preferiram o colaboracionismo. Assim, mais uma vez 

apoiada na questão mítica de homens racialmente desenvolvidos, a 

comunidade de profissionais médicos envolveu-se amplamente na criação de 

uma nova raça, seja pela genética, pela seleção racial, pelo deslocamento de 

povos, ou pela modificação demográfica.   

 De acordo com Naumann (2013, p.404), havia no Terceiro Reich 

aproximadamente 90.000 médicos, dos quais 350-400 foram responsáveis por 

volta de 20.000 experiências médicas com seres humanos em campos de 

extermínios. Um dos mais célebres era o doutor Josef Mengele, mais 

conhecido como o “anjo da morte”. Esse apelido deve-se ao jaleco branco e ao 

afetuoso carinho com que recebia as crianças.  

Mengele formou-se em antropologia, em 1935, pela Universidade de 

Munique. Em 1937, foi assistente do especialista em genética Otmar von 

Verschuer, no Instituto de Biologia Hereditária e Higiene Racial. Mais tarde, 

obteve o título de Ph.D. em Antropologia Física, também pela Universidade de 

Munique.  

Verschuer foi um grande especialista em estudos sobre irmãos gêmeos. 

Para ele era importante estudá-los na medida em que possuiriam o segredo da 

hereditariedade. Se tivessem a mesma formação genética, seria possível 

realizar experiências que comprovassem que a hereditariedade, e não o 

ambiente, determinava o desenvolvimento físico e psicológico do indivíduo 

(ROLAND, 2016, p.99). 

 Outro médico que influenciou Mengele em seus estudos foi o doutor 

Ernst Rüdin, darwinista social. Rüdin argumentava que pessoas com 

deformidades físicas e/ou mentalmente incapazes deveriam morrer, pois assim 

o Estado seria poupado das despesas com estes indivíduos, e também se 

evitaria que uma família tivesse de cuidar, por toda vida, de um incapacitado; 

ao mesmo tempo, seria um ato nobre para livrar mentes trancafiadas em 

corpos deformados. A isso os médicos nazistas chamavam de “morte piedosa”, 

ou de uma “vida indigna de viver”. 
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Segundo Paul Roland (2016, p.98) foi a partir dessas ideias que se criou 

a “Lei de Proteção à Saúde”, da qual Rüdin foi um dos colaboradores e, dessa 

maneira, pôde ampliar sua abordagem de pesquisa, e trabalhar também com 

epilépticos, alcoólatras e homossexuais, no objetivo de criar uma sociedade de 

indivíduos sem “defeitos”. Seu discípulo, Mengele, ficou fascinado e, em 1937, 

aderiu ao Partido Nazista. Já em 1938, passou a integrar as SS e, em 1943, 

ocupava o cargo de diretor do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, 

onde realizou extensas experiências médicas com crianças gêmeas - estima-se 

que cerca de 1.500 gêmeos serviram como cobaias de Mengele. Roland ainda 

comenta que, 

“Além da obsessão por gêmeos, Mengele tinha fascínio 
mórbido pela chamada heterocromia, que cria olhos de 
cores diferentes. Quando encontrava indivíduos com 
essa característica, ele removia os olhos e os enviava 
ao professor Verschuer. (...). Mengele não via razão 
ética para não tentar duplicar o efeito em indivíduos 
vivos injetando azul de metileno nos olhos das crianças 
prisioneiras”. (ROLAND, 2016, p.98). 

 

Para descrever a personalidade de Mengele, Roland (2016, p.99) cita o 

professor catedrático de Psiquiatria e Psicologia da City University, de Nova 

Iorque, Robert Lifton. Segundo Lifton, a obsessão por gêmeos de Mengele era 

como se tivesse descoberto sua “vocação”. Assim, entendia que: 

 

“Seria um pecado, um crime (...) e irresponsável não 
utilizar as possibilidades que Auschwitz oferecia para a 
pesquisa com gêmeos (...) nunca haveria outra 
oportunidade como essa”. (ROLAND, 2016, p.96). 

 

A tese do professor Lifton é que o aparente afeto de Mengele pelas 

crianças era real, mas, quando chegava a hora de cumprir seu dever oficial, ele 

não hesitava em matar e dissecar corpos ainda quentes dos bebês que, 

momentos antes, acariciara e brincara (ROLAND, 2016, p.101). 

Para melhor ilustrar o envolvimento dos médicos com o nazismo, com o 

objetivo de criar uma nova raça, Cores (2009, p.154) demonstra que, no campo 

de concentração de Dachau, funcionava um dos departamentos da Ahnenerbe, 

o Instituto de Pesquisas Científicas para a Defesa Nacional, onde eram 

realizadas experiências com humanos pelos doutores August Hht, Wolfram 

Sievers e Adolf Pokorny, afiliados ao NSDAP e sob comando de Himmler.  



123 
 

August Hirt era diretor do Instituto Anatômico da Universidade de 

Estrasburgo. Segundo Cores (2009, p. 154), era um médico sem escrúpulos e 

dotado de uma imensa curiosidade pelos judeus e por suas dimensões 

cranianas. Tinha como meta demonstrar cientificamente, como uma realidade 

inquestionável, as teorias antissemitas defendidas pelo Partido. Ao final da 

Segunda Guerra Mundial, foi encontrada nos laboratórios que estavam sob 

seus cuidados, uma enorme quantidade de caveiras, de judeus e de outras 

raças.  

Já Wolfram Sievers criou o “Instituto de Medicina Aeronáutica” no campo 

de Dachau, e nele realizou diversas experiências para compreender a 

capacidade humana em relação à altitude, temperatura e pressão. Nessas 

experiências, pessoas de diferentes pesos e características corpóreas eram 

submetidas a lentas, mas constantes, quedas de temperatura, outras eram 

instaladas em câmaras de descompressão, o que gerava grande número de 

mortos. Sievers também se especializou no aperfeiçoamento das técnicas de 

reanimação daqueles que haviam sobrevivido à fase de congelamento, por 

meio de banhos quentes. 

Essa última técnica chamou a atenção de Himmler, que ordenou a 

Sievers estudar o efeito reanimador do calor humano em pessoas à beira do 

congelamento. A experiência consistia em submeter um indivíduo ao frio 

intenso até que chegasse em um estado próximo da morte, quando era 

rodeado por duas pessoas nuas (certamente duas prisioneiras eslavas ou 

judias) que o abraçavam, na tentativa de reanimá-lo (CORES, 2009, p.154). 

Segundo Naumann,  

“No tribunal de Nuremberg, um sobrevivente, o médico 
tcheco Franz Blaha, deu seu depoimento. Tinha sido 
requisitado pelos médicos do campo para a função de 
assistente. Lá ele efetuou 7.000 autópsias e mais 5.000 
feitas por estudantes sob sua orientação. Deu o 
seguinte depoimento: “As crueldades médicas eram 
maiores em Dachau pela proximidade das faculdades 
de medicina em Munique. Estudantes voluntários 
podiam adquirir experiência operando pessoas 
saudáveis no estômago, fígado, aparelho digestivo etc., 
sem anestesia. Autópsia em corpo vivo. Testes foram 
feitos com injeções de pus nos músculos e veias, o que 
é terrivelmente dolorido e letal. Membros saudáveis 
foram amputados e rarissimamente alguém sobrevive. 
A pele saudável de mortos foi removida, especialmente 
a das costas e peito, foram quimicamente tratadas e 
colocadas ao sol para secar. Depois, as peles 
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transformadas em couro, foram utilizadas para 
manufaturar calças de equitação, luvas, chinelos e 
bolsas. Quando faltava pele, detentos de pele boa 
foram escolhidos e mortos. Portanto, em Dachau, era 
perigoso de ter pele boa”. (NAUMANN, 2013, p.208). 

 

Segundo Cores (2009, p.155), o doutor Adolf Pokomy foi um dos mais 

fervorosos incentivadores da esterilização dos indesejados como método para 

impedir a propagação dos inimigos do Reich. Suas ações demonstravam que a 

comunidade médica tinha consciência dos crimes que cometia, o que 

desmistifica a ideia de cientistas depravados, insanos e inconscientes dos seus 

atos: 

“A atuação dos médicos e professores da Deutsches 
Ahnenerbe se caracterizou por ser muito independente 
do Partido. Averiguou-se que a maior parte de seus 
integrantes era afiliada ao NSDAP e que nem todos 
eram "cientistas loucos". (...) se viram obrigados a 
introduzir-se em tal organização para evitar as 
constantes intromissões que a Gestapo empreendia 
com aqueles cientistas que agiam por conta própria”. 
(CORES, 2009, p.155). 

 

Essas experiências foram aceitas por muitos médicos, pois era por meio 

delas que haveria a confirmação da superioridade racial, tanto desejada pelo 

partido nazista. Os médicos nazistas reforçaram esse dogma com suas 

experiências e deram maior fôlego às aspirações raciais e à curiosidade de sua 

comprovação, o que alimentava a mística racial. Mesmo que as barreira ética e 

moral de cientistas e médicos tenham sido ultrapassadas, o Estado alemão 

dava todas as garantias necessárias para esses atos.  

Vale ressaltar que não foram apenas os judeus alvos das aberrações 

cientificas, mas também a própria população alemã. Cerca de cinco mil 

crianças com problemas físicos e psiquiátricos foram assassinadas pelo 

programa de eutanásia do governo. Muitas eram deixadas a morrer de fome. O 

hospital informava seus pais que haviam falecido de pneumonia, meningite ou 

qualquer outra doença infecto contagiosa, e que seus corpos teriam sido 

cremados a fim de evitar propagação da doença.  

Ainda no âmbito da ciência médica, foram realizadas experiências por 

meio da infecção de indivíduos pelos vírus da malária, febre amarela, cólera, 

difteria, hepatite, tifo e varíola. Também existiram experiências que envolviam a 

ingestão de água salgada do mar e supressão de líquidos; além da 
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contaminação por gases tóxicos – tudo a fim de testar a capacidade humana 

diante dessas adversidades.  

A comunidade judaica foi, sem dúvida, o principal alvo dessas 

experiências e, somente cinquenta e seis anos depois do final da Segunda 

Guerra Mundial, a sociedade médica e científica alemã lamentou, 

publicamente, seus atos. Na ocasião, o presidente da Max Planck, Hubert 

Markl, expressou aos sobreviventes de experimentos nos campos "profundo 

lamento, compaixão e vergonha por tais crimes terem sido promovidos, 

cometidos e não prevenidos por cientistas alemães". A Sociedade Max Planck 

é antiga Sociedade Kaiser Wilhelm (KWG)22 que, durante o Terceiro Reich, foi 

responsável por experiências com seres humanos nos campos de 

concentração. Markl também afirmou que "existem evidências científicas que 

mostram, sem sombra de dúvida, que diretores e funcionários dos institutos 

Kaiser Wilhelm organizaram e mesmo participaram ativamente dos crimes do 

regime nazista. A Sociedade Max Planck, como herdeira da Sociedade Kaiser 

Wilhelm, enfrentar esses fatos históricos e assumir sua responsabilidade moral" 

3.6 Segunda Guerra Mundial 

A Primeira Guerra Mundial, assim como as guerras que a antecederam, 

foram guerras de massa, ancoradas em economias industrializadas, com 

grande volume de produtividade.  Já a Segunda Guerra Mundial teve como 

novidade o emprego de diversas novas tecnologias, inexistentes na Grande 

Guerra anterior e que, em grande parte, foram desenvolvidas para matar. 

 Os anos de 1939 a 1945 foram o período mais sombrio da história da 

humanidade, período de massacres, genocídios, e de muitas outras 

atrocidades cometidas em nome de uma ideologia, do nacionalismo ou de uma 

divindade. O homem possui uma extraordinária habilidade quando se trata do 

aniquilamento de seus semelhantes. Para isso, criou as mais diversas armas e 

os mais variados métodos de destruição. 

 Sem encontrar barreiras psicológicas e sociais que colocassem fim à 

sua brutalidade, a insanidade nazista foi levada a um nível jamais provado. 

                                                           
22 Fonte: Folha de S. Paulo. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe1406200101.htm Acesso em: 30/08/2016. 
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Pode-se dizer que o conhecimento humano estava a serviço da morte, com a 

criação das câmaras de gás e dos campos de concentração e extermínio 

nazistas, assim como os Gulags de Stalin.  

A Segunda Grande Guerra teve como força motriz os problemas mal 

resolvidos durante o fim da Primeira Guerra Mundial e toda a complexa cadeia 

de eventos ocasionadas por eles, como o revanchismo, o nacionalismo, as 

alianças militares e o expansionismo territorial. Todavia, como procuramos 

mostrar, o conflito também foi deflagrado pelo poder do mito que, muitas vezes, 

não foi levado em consideração por muitos autores, o que se revelou um 

grande erro.  

O poder do mito, e a crença nele depositado, foi capaz de mudar a 

história da humanidade. A Segunda Guerra Mundial foi iniciada por Hitler, a 

partir do mito racial e de seu desejo de unir todos os povos de língua alemã 

sob a mesma bandeira, e de sua convicção por um “espaço vital”.  

Em 5 de novembro de 1937, os territórios cobiçados por Hitler foram 

descritos como “sagrados” para a raça ariana e necessários para a sua 

sobrevivência. O documento ficou conhecido como “O Memorando 

Hossbach”23, ou “Protocolo Hossbach”. O texto afirmava a necessidade de 

proteção de cidadãos alemães em outros territórios, e dava a Hitler argumento 

para iniciar uma política expansionista na Europa. Em termos militares, o 

argumento era importante para criar estados tampões ao redor da Alemanha, e 

proteger seu território de futuras invasões. Também servia para, de certa 

forma, justificar a expropriação das riquezas dos territórios conquistados e a 

manutenção da máquina de guerra nazista.  

Fizeram parte da reunião em que o documento foi forjado o ministro do 

Exterior do Reich, Konstantin von Neurath; o ministro da Guerra Reich, o 

marechal Werner Eduard Fritz von Blomberg; o chefe do Alto Comando 

Alemão, o general Werner Thomas Ludwig Freiherr von 

Fritsch; o Kriegsmarine comandante, almirante Erich Johann Albert Raeder; o 

comandante da Luftwaffe, Hermann Göring; e o próprio Hossbach, que 

produzia a ata. Este documento pregava a necessidade de expansão para o 

                                                           
23 Hossbach  – Friedrich Wilhelm Ludwig Hossbach, coronel responsável pela a ata da reunião 
com a chancelaria do Reich e com os chefes das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica e 
do próprio Hossbach. 
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leste da Europa. Mais tarde essa mesma ata foi utilizada como prova de 

acusação no Tribunal de Nuremberg. 

O conceito original de “espaço vital” foi concebido por Friedrich Ratzel, 

estudioso do Estado moderno. Segundo Ratzel (apud CORES, 2009, p.74), o 

espaço geográfico seria um dos fatores determinantes para a consolidação do 

Estado e de sua política, assim a geografia determinava a sociedade. O Estado 

estava sempre em busca de expandir o seu território, por isso poderia ser 

considerado um processo na busca de mais poder. Segundo Ratzel, as 

sociedades que possuíssem melhores condições e recursos seriam as que 

dominariam mais territórios e consequentemente as demais sociedades. 

Mais tarde, Hitler e a elite nazista distorcem o conceito de Ratzel, 

reinterpretando-o como direitos da raça ariana alemã a ocupação, expansão e 

anexação de territórios rumo a Europa Ocidental, assim como a “limpeza” 

étnica por deslocamentos, deportações ou extermínio de populações inteiras, 

em especial a judia.   

O “espaço vital” não se restringia a uma Alemanha “limpa” de judeus, 

nem à expulsão de todos os indesejados para o leste da Europa e nem mesmo 

à conquista dos povos. O espaço vital objetivado pelos nazistas era também a 

descoberta das terras míticas e dos povos mágicos que habitavam o Tibete e, 

consequentemente, do controle de seus poderes mágicos para a dominação 

mundial.  

 O plano nazista com a tomada de toda a Europa, e a dominação mundial 

através do mito racial de superioridade ariana, era transformar Berlim na capital 

do império nazista. Os mitos, símbolos e as forças divinas sustentadas no 

nacionalismo racista, conduziam a Alemanha para o maior conflito de todos os 

tempos. 

 A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais onde 

todos os países estiveram envolvidos, direta ou indiretamente. Os principais 

atores eram as grandes potências e o sistema de alianças que se formaram.  

De um lado estavam os Aliados: Inglaterra, França, e, mais tarde, os 

Estados Unidos e a, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Do 

outro: Japão, Itália, e Alemanha formavam o Eixo. As três nações tinham fortes 

características militaristas e expansionistas.   
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Na Itália, o Partido Fascista rapidamente ganha o poder, sob a liderança 

de Duce Benito Mussolini, que possuía o controle total do Estado, assim como 

acontecia na Alemanha, governada pelo ditador Adolf Hitler.  O Japão tinha 

pretensões expansionistas e o anseio de dominar águas internacionais e 

territórios regionais. Em 1931, o Japão invade a região da Manchúria e, logo 

após, o restante do território chinês. Os interesses japoneses se chocaram com 

os interesses norte-americanos pela expansão territorial ao Sudeste do 

Pacífico. Os EUA aplicam sanções econômicas ao Japão e ao seu 

abastecimento que dependiam sobre tudo das rotas marítimas. Então, em 7 de 

dezembro de 1941 os japoneses realizam um ataque surpresa a base 

americana de Pearl Harbor no Pacífico. 

  Em 1935, a Itália invade a Etiópia. Em março de 1938, tropas nazistas 

invadem a Áustria para anexar o território à Alemanha, na tentativa de realizar 

o plano de construção de um grande Alemanha.  

Em 29 de setembro de 1938, para tentar conter as ambições de Hitler, o 

primeiro ministro inglês, Arthur Neville Chamberlain, e o presidente francês 

Édouard Daladier, juntamente com Hitler, assinam o Tratado de Munique no 

qual se concedia pacificamente à Alemanha a região dos Sudetos, na 

Tchecoslováquia. Essa região era reivindicada por Hitler, pois era habitada 

majoritariamente por alemães. Em troca dela, Hitler abriria mão de futuras 

conquistas de territórios. Porém, em março 1939, a Alemanha invade 

completamente a Tchecoslováquia sem que as potências aliadas reagissem. 

No mesmo ano, a Itália ocupa a Albânia. Ainda em 1939, Hitler assina tratado 

de não agressão, o Pacto Molotov-Ribbentrop ou Pacto Nazi-Soviético, entre a 

Alemanha nazista e a União Soviética.  

Esse acordo dava a Hitler uma maior margem de manobras sobre o 

continente europeu. Também ficou acordada a partilha da Polônia entre as 

duas nações, Alemanha e União Soviética. Todos esses eventos deram a Hitler 

a oportunidade de reivindicar cada vez mais territórios, ciente de que as nações 

aliadas nada fariam. Assim, tentou primeiro anexar os territórios poloneses nos 

mesmos moldes em que conseguiu os territórios tchecos; não tendo êxito, 

partiu para a ação militar. 

Dessa maneira teve início Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro 

de 1939, quando as forças da Alemanha nazista de Hitler invadem a 
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Polônia.  A França e a Inglaterra reagem em apoio aos poloneses. Meses 

depois, França, Noruega, Holanda, Bélgica e Luxemburgo já estavam sob o 

domínio nazista. O sonho de Hitler, de aumentar o território alemão, começava 

a virar realidade e, rapidamente, os alemães conquistam várias vitórias 

seguidas. 

Em 1940, a França é derrotada pelas forças alemãs, numericamente 

inferiores. Em 1941, o Japão ataca a base militar norte-americana de Pearl 

Harbor no Oceano Pacífico (Havaí) evento que marca a entrada dos Estados 

Unidos no conflito, ao lado dos aliados.  O Brasil participa enviando cerca de 

vinte e cinco mil soldados da FEB, Força Expedicionária Brasileira, para a 

região de Monte Cassino na Itália, uma importante vitória ao lado dos Aliados. 
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CAPÍTULO 4 – SIMBOLOGIA NAZISTA 

4.1 Suástica  

Neste capítulo iremos abordar a questão simbólica dentro do nazismo, 

tentaremos demonstrar com os mitos atrelados aos símbolos foram cruciais 

para iludir toda a sociedade. Como os mitos, símbolos e ritos tiveram sua face 

mais agressiva na Alemanha, durante o período do nacional socialismo e, 

como os nazistas utilizaram os símbolos associando-os a imagem do povo. 

Esses símbolos por sua vez, retratavam tudo o que havia de melhor, desde da 

antiguidade, de suas raízes mais remotas, até a essência da alma alemã. 

Durante o século XVIII, foi o período onde diversos grupos espirituais 

pagãos floresceram, assim como o ocultismo se tornou uma prática corriqueira 

do dia-dia por toda a Europa. Era comum consultar videntes ou astrólogos. 

Com a chegada dos nazistas ao poder, muitos desses grupos foram 

combatidos e essa prática desestimulada.  

Com grande destreza, os nazistas reavivaram parte desses símbolos e 

rituais germânicos em desuso. Eles voltaram a ser praticados, em especial 

entre os militares nazistas, que adotaram esses símbolos como patente militar 

ou símbolos de coragem e/ou distinção racial. 

O Partido Nazista era mais que um partido político era antes de tudo 

uma organização capaz de transformar mentes da nação, para isso, utilizaram 

mitos, ritos e heróis do passado, distorcendo contos e redefinindo o significado 

dos símbolos. É nessa fase, que o mito se tornou mais poderoso. Durante todo 

o período que estiveram no poder os nazistas fizeram grande uso dos símbolos 

e da mitologia para conquistar as pessoas. 

 

“O sistema de crenças nazistas, com sua rala camada 
de verniz pseudocientífico espalhada sobre uma 
primitiva e bárbara mitologia nacional, foi um dos mais 
extremos sintomas do crepúsculo moral e intelectual 
em que eles viviam. Não as atraía, com poucas 
exceções, o fato de que tal sistema não podia resistir 
ao julgamento de pessoas mais educadas e isso foi 
provavelmente uma das razões pelas quais essas 
pessoas subestimaram com frequência a seriedade da 
própria crença e a autenticidade dos sentimentos nela 
investidos”. (ELIAS, 1997, p.281).  
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A cruz gamada ou suástica24 foi um dos símbolos mais utilizado pelos 

nazistas para demonstrar unidade entre o povo. Ela está presente na história 

da humanidade a milhares de anos como símbolo sagrado, é facilmente 

encontrada em diversas culturas e sociedades antigas, muito antes dos 

nazistas utilizarem como símbolo do partido. A suástica é encontrada em 

antigas sociedades, astecas, hindus, budistas, janistas, tibetanos, gregas, 

irlandesas, escocesas, celtas, etruscos e germânica. A suástica já era parte da 

cultura germânica, e seu uso estava ligado às organizações secretas daquela 

época. As sociedades mais ativas eram os Incondicionais, a Deutscher Bund, e 

a Tugembud. 

Segundo Cores (2009, p.108), a origem da suástica pode variar de 4.000 

a 6.000 anos, em alguns estudos há mais de 12 mil anos a.C. Esse símbolo 

estava fortemente disseminado em diversas culturas como um símbolo solar, 

representando o eterno movimento do fogo divino e da energia criadora do 

universo, também era conhecida como símbolo de sorte, equilíbrio, de 

fertilidade.  

A utilização deste símbolo pelos nazistas fez a suástica perder seu 

significado original de milhares de anos. Os nazistas distorceram o seu 

significado, a suástica foi transformada em um símbolo de supremacia racial e 

da maldade humana.  

A suástica também era usada em potes cerâmicos para uso funerário 

que compreendia a germânica setentrional e continental (Inglaterra anglo-

saxônica e Alemanha do século IV e V) símbolo de transição da vida para a 

morte. Os povos esperavam que esse símbolo propiciasse sorte e proteção 

divina. 

                                                           
24

 Suástica  – palavra derivada do sânscrita svasti, significa boa fortuna ou tudo bem, pode ser 
também encontrada pelos nomes heráldicos Fylfot ou Gammadion (gamada).  
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Figura 12 - Urna funerária com a suástica. 
Fonte: Google. Disponível em: www.google.com.br. Acesso em: 30/05/2015. 

 

Durante sua história, a suástica foi associada aos reis e divindades, 

podendo ser encontrada em insígnias de reis pagãos anglo-saxões ou nas 

bainhas das suas espadas. Símbolo de vitória e proteção identificada com os 

deuses Odin, Thor25, Shiva e Buda. 

. Na era Viking a suástica era vinculada ao martelo do deus Thor, 

lembrando esse objeto sendo girado ou representando o trovão e o fogo do 

céu. Os nazistas optaram pela suástica com os braços voltados para a direita, 

alterando sua posição num ângulo de 45° graus apontando dois de seus braços 

para baixo, para alguns estudiosos da área mística, os nazistas queriam usar 

seu poder cósmico para a magia negra.  

Símbolo tão antigo, podemos encontra-la nas mais diversas formas, 

culturas e sociedades, até em suas edificações, esculturas, pinturas, adornos e 

estátuas. Sua utilização era bem aceita, as pessoas se sentiam confortáveis e 

                                                           
25 Thor –  Deus germânico do trovão, o mais forte entre os deuses e deidades, matador de 
gigantes. Considerado o mais importante deus do paganismo escandinavo. O nome deriva do 
nórdico antigo Pórr e Punnar, do germânico ocidental Ponar, do antigo alto alemão Donar, do 
anglo saxão Punor e do protogermanico Punrar, todos originalmente significando trovão. Thor 
foi associado a Júpiter, originando o dia da semana de quinta-feira (Thursday). Pode ser 
encontrado com o nome de Hércules (Germânia de Tácito) ou na mitologia celta como Taranis 
(trovão). Divindade das chuvas e dos ventos e seus mitos contam histórias de lutas contra 
gigantes e anões. 
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protegidas com esse símbolo, hoje está estigmatizado. Na Ásia continua 

fortemente ligada a cultura, valores, símbolo religioso sagrado, sinônimo de 

boas virtudes.  

 

 

Figura 13 - Tian Tan Buddha, (Grande Buda). 
Estátua de bronze em Ngong Ping, Lantau, Hong Kong. Suástica como a representação do 

coração de Buda. Fonte: Pinterest. 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/419538521519570985/. Acesso em: 30/05/2015. 
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Figura 14 - Deuses e a suástica. 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/222646775299351717/.  

Acesso em: 30/05/2015. 
 

 

Figura 15 - Resort Sunny Beach - Nesebar, Bulgaria. 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/410320216019484672/. 

Acesso em: 01/06/2015. 
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Figura 16 - Torre Carlsberg - Dinamarca. 
Fonte: Google. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/303852306095517782/. 

Acesso em: 02/06/2015. 
 

Por ser um símbolo de bom agouro, muitas empresas utilizaram por 

muitos anos para promover seus produtos. A petroleira Standart Oil Company 

of Brazil, utilizou em sua gasolina “Energina”, a Coca-Cola Company em 

refrigerante. Porém, no pós Segunda Guerra Mundial, as empresas se 

afastaram desse símbolo, por efeitos negativos e sua associação ao nazismo, 

em muitos casos tiveram que explicar os motivos das mudanças em suas 

marcas. 
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Figura 17 - Mercadorias com a Suástica. 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/301600506281772948/.  

Acesso em: 07/06/2015. 
 

O conglomerado da IG Farben (AGFA, Casella, BASF, Bayer, Hoechst, 

Huels, Kalle), Krupp AG, Kokak (atual Kodak), IBM, Siemens, Ford, 

Volkswagen, BMW, Daimler-Benz, (Mercedes-Benz) General Motors, General 

Eletric, Coca-Cola Company, Nestlé, Dr. Oetker, Coco Chanel, Hugo Boss 

entre outras, foram colaboracionistas do regime nazista, direta ou 

indiretamente. A utilização de mão de obra escrava era a forma mais comum 

para obter ganhos consideráveis.  

Poucos símbolos se tornaram tão estigmatizados como a suástica, nem 

mesmo o tempo, trouxe de volta seus grandes valores e crenças. Até os dias 
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atuais, a suástica permanece como um símbolo que ainda deve ser evitado. 

Por esses motivos, as culturas ocidentais, evitam utiliza-la em suas marcas e 

negócios.  

Recentemente a Marinha americana foi alvo de duras críticas ao erguer 

um prédio em San Diego, na Califórnia, em forma de suástica. Ainda hoje 

muitas pessoas não se sentem confortáveis com esse símbolo, muitos pediram 

que o governo americano destrua a construção ou mude sua estrutura. Vale 

lembrar que a 45° Divisão de infantaria do Exército americano os “Thunderbird” 

(Pássaro Trovão) durante a Segunda Guerra Mundial utilizava a suástica como 

emblema. Logo após o conflito caiu em desuso. 

 

 
Figura 18 - Manchetes sobre a suástica. 

Fonte: Google. Disponível em: www.google.com.br. Acesso em: 18/04/2016. 
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Figura 19 - Coronado Island, San Diego, Califórnia - Mapa temático. 
Fonte: Google. Disponível em: www.google.com.br. Acesso em: 18/04/2016. 

 

 

Figura 20 - Coronado Island, San Diego, Califórnia - Mapa relevo. 
Fonte: Google. Disponível em: www.google.com.br. Acesso em: 18/04/2016. 



139 
 

 

Figura 21 - Coronado Island, San Diego, Califórnia - Suástica. 
Fonte: Google. Disponível em: www.google.com.br. Acesso em: 18/04/2016. 

 

A suástica é um símbolo venerado por religiosos e extremistas raciais. 

Seus significados se confundiram com o tempo, por esse motivo, encontramos 

tantas contradições em seu uso. Na Ásia onde era fortemente difundida em sua 

cultura, valores, e crenças como um símbolo religioso sagrado, sinônimo de 

boas virtudes, hoje também, confundido como símbolo de intolerância racial. 

Os neonazistas fazem grande uso desse símbolo para enaltecer sua 

ideologia racial. O uso desse símbolo nas ruas das cidades ocidentais, ainda 

hoje é visto com desconfiança e interpretado erroneamente, sendo seu 

portador a princípio, confundido como extremista neonazista e não um religioso 

seguidor do budismo, por exemplo. 
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Figura 22 - Budista e neonazista: símbolos e seus significados. 

Fonte: ABC.es. Disponível em: http://www.abc.es. Acesso em: 18/04/2016. 
 
 

 
 

Figura 23 - Machetes: Suástica em piscina no Brasil. 
Fonte: G1. Disponível em: http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2014 

Acesso em: 18/04/2016. 
 

De acordo com o parágrafo primeiro, artigo 20 da lei 9.45926 de 13 de 

maio de 1997, constitui crime, sob pena reclusão de dois a cinco anos e multa. 

§ 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, 

ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, 

para fins de divulgação do nazismo. 

                                                           
26 Fonte: Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9459.htm Acesso 
em: 18/04/2016.  
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Figura 24 - Miss Hitler 2014. 

Fonte: Yahoo. Disponível em: https://br.noticias.yahoo.com/blogs/vi-na-internet/concurso-na-
internet-escolhera-a-miss-hitler-2014-170114920.html. Acesso em: 20/04/2016. 
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4.2 Águia Heráldica  

Esse símbolo remonta ao Sacro-Império Romano como um símbolo de 

força, poder, vitória e autoridade entre os Romanos. A águia esteve presente 

em todos os grandes momentos da história alemã. Durante o Sacro-Império 

Romano, durante o Império Alemão, em sua unificação em 1871, e durante o 

Terceiro Reich, onde esse símbolo foi adotado como símbolo solar e utilizado 

em comícios, bandeiras e nos uniformes de seus soldados. 

 
Figura 25 - Águia Heráldica. 

Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/140244975868373281/.  
Acesso em: 20/04/2016. 
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Mesmo com o advento do nazismo e a ressignificação que os símbolos 

receberam, ainda nos dias atuais, os alemães continuam a utilizar águia como 

símbolo nacional. Podemos encontra-lo nos uniformes da seleção de futebol 

alemã, no uniforme de seu exército e na bandeira das armas. Esse símbolo 

continua a ter grande significado entre os alemães, fazendo parte de sua 

identidade. 

4.3 Cruz de Ferro 

Ornada em ferro (daí seu nome) é atribuída a Frederico Guilherme III da 

Prússia durante a guerra contra Napoleão em 1813. A Cruz de Ferro era 

facultado aos soldados e seus grandes feitos em combate, símbolo de coragem 

e bravura. Hitler possuía duas. Uma Cruz de Ferro de segunda classe por 

bravura e, outra Cruz de Ferro de primeira classe, por sacrifício em defesa à 

pátria.  

Símbolo de prestigio, apenas os mais destacados membros nazistas 

possuíam. Até hoje permanece como uma das mais altas condecorações 

militares alemãs.   

4.4 Runas 

É a antiga escritura germânica, divide-se em duas categorias: o alfabeto 

rúnico germânico e o alfabeto rúnico nórdico. O alfabeto germânico tem sua 

origem desconhecida. O alfabeto rúnico nórdico, deriva do alfabeto rúnico 

germânico, sua origem remonta ao século IX d.C.  

O alfabeto rúnico é conhecido como fupark, futhark ou fuporc. De acordo 

com a mitologia nórdica, Odin é o Deus do trovão, da guerra, da morte, da 

vitória e das runas. Os soldados das SS utilizavam em seus uniformes duas 

vezes a runa Sowelu, (também conhecidas por Sigel, Sigil ou Sygel) em forma 

de trovões, elas representavam a vitória, a luz e o poder do Sol. Também, eram 

atribuídas a elas o poder da previsão do futuro e dar poderes mágicos as 

armas convencionais. 

Havia entre os soldados toda uma carga simbólica no uso desses 

símbolos, eles se viam como representantes de uma poderosa divindade. 

Portar esse emblema passou a ser sinônimo de orgulho e prestigio social, fazer 
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parte das SS era fazer parte da elite militar, social e racial da Alemanha, uma 

nova aristocracia baseada no sangue puro de uma nova raça. 

 

 
Figura 26 - Runas. 

Fonte: Cosmo Paganismo. Disponível em: 
https://cosmopaganismo.wordpress.com/2013/08/14/futhark-o-alfabeto-das-runas/.  

Acesso em: 20/04/2016. 
 

4.5 Anel das SS 

O anel de honra das SS ou “anel da caveira”, era concedido a todos os 

soldados pela grande dedicação à ordem e aos seus companheiros de armas. 

Possuía uma caveira esculpida e, em seu anverso podia-se ler a assinatura de 

Himmler. Era elegível a receber o anel, os soldados com no mínimo de três 

anos de serviço militar nas SS.  

De acordo com a lenda nazista, o anel detinha poderes mágicos, 

aumentando os poderes psíquicos do seu portador, por ter um valor 

inestimável, nem a morte poderia separá-los. 
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Figura 27 - Anel das SS - “Anel da caveira”. 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/46161964906323264/. Acesso em: 

20/04/2016. 

4.6 Punhal das SS 

Outro objeto de inestimável valor a todos os soldados das SS, era o 

punhal. Adornado com a suástica, com a águia do partido e as runas solares 

Sowelu, esse era um dos objetos mais cobiçados. Eram merecedores aqueles 

que tivessem prestado serviço como oficial por pelo menos três anos e 

cumprido com honra todas as etapas de seu treinamento e jurasse fidelidade 

as SS e a Hitler.  Em suas extremidades podia-se ler "A lealdade é minha 

honra", honra era o sentimento primordial das SS.  

 

Figura 28 - Punhal SS – “A lealdade é minha honra”. 
Fonte: Pinterest. Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/454089574899315013/. Acesso 

em: 20/04/2016. 
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  Nas palavras de Cores (2009, p.134), “(...) todas essas práticas pagãs 

eram acompanhadas constantemente por uma simbologia mística de estimado 

valor para o recruta”. Nessa lógica, os alemães estavam verdadeiramente 

convencidos que eram os escolhidos.   

Possuíam um “Deus” vivo na terra (Hitler), seus ancestrais, faziam parte 

de uma cultura mágica de gigantes e, de pessoas com poderes ocultos, 

esotéricos e psíquicos extraordinários (arianos), eram portadores de objetos 

mágicos, (a águia, o anel SS, as runas, o punhal), esses ornamentos “mágicos” 

e a literatura, davam uma certa credibilidade a esse pensamento. Tudo fazia 

sentido na crença de um povo único, superior aos demais. Com tantas 

“evidencias” e símbolos que “atestavam” essa superioridade, a debilitada 

sociedade alemã foi corrompida pelas lendas nazistas. 
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CAPÍTULO 5 – MITO E DESTRUIÇÃO 

5.1 Conferência de Wannsee 

De acordo com todos os fatos expostos no trabalho, iremos concentrar 

esforços neste capítulo para analisar a influência do mito na propagação do 

caos na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. O foco central será 

influência do mito racial na deflagração do genocídio, não como causa única, 

mas como uma das principais. Para isso, usaremos autores que abordam a 

questão do genocídio em sua esfera psicológica (Hannah Arendt), social 

(Zygmunt Bauman), e mítica (Nobert Elias).  

O genocídio é um problema político-social. Os SS surgem como um 

embrião gerado pelo Estado e pela sociedade alemã. Surge onde há a 

presença do Estado totalitário que atrai e molda a mente de futuros assassinos 

que, no caso da Alemanha, mataram em nome de uma crença, uma mítica-

racial. 

A palavra genocídio foi criada pelo jurista judeu polonês Raphael 

Lemkin, na década de quarenta, ainda sob rumores dos crimes cometidos nos 

campos de concentração nazistas. Essa palavra combina um derivado grego, 

geno, que significa “raça” ou “tribo”, e o derivativo latino, cídio, de caedere, 

significando “ato ou efeito de matar”.  

Lemkin, um refugiado judeu que conseguiu asilo nos EUA, queria forjar 

um termo em substituição às palavras “barbárie” e “vandalismo”, um termo que 

também desse conta de descrever todas as espécies de ataques contra 

aspectos humanos e da nacionalidade - físicos, biológicos, políticos, sociais, 

culturais, econômicos, religiosos ou referentes à dignidade dos indivíduos de 

um determinado grupo ou território. Segundo o jurista: 

 

“O Genocídio tem duas fases: uma a destruição do 
padrão nacional do grupo oprimido; outra, a imposição 
do padrão nacional do opressor. Esta imposição, por 
sua vez, pode ser aplicada à população oprimida (...) 
ou exclusivamente ao território, depois da remoção da 
população e da colonização da área pelos da nação do 
opressor”. (Lemkin in Power, 2002, p.69). 
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O novo termo não deveria apenas conotar o extermínio em grande 

escala, mas também outros meios de destruição nazista, como a deportação, a 

redução da taxa de natalidade com a separação entre homens e mulheres, a 

exploração econômica, entre outros métodos desumanos. A Convenção do 

Genocídio foi aprovada em 1948, mas os Estados Unidos não a assinaram, por 

receio que o termo pudesse ser usado contra o próprio governo, pelo 

tratamento dado aos negros e índios. Além disso, ficou definido que a 

Organização das Nações Unidas deveria intervir para impedir o crime de 

genocídio. Porém, em muitos casos observamos uma Comunidade 

Internacional passiva contra esse tipo de crime.  

 

(...) Leo Kuper recentemente descobriu, "o Estado 
territorial soberano reivindica, como parte integrante de 
sua soberania, o direito de cometer genocídio ou 
envolver-se em massacres genocidas de pessoas sob 
a sua autoridade, e (...) a ONU, para todos os efeitos 
práticos, defende esse direito". (BAUMAN, 1998, p.30). 

 

Segundo as diretrizes legais do Direito Internacional, o genocídio foi 

definido pela Convenção sobre Prevenção e Repressão aos Genocídios e aos 

crimes contra a humanidade. Trata-se de um conjunto de crimes que foram 

sendo estabelecidos ao longo do tempo por legislações específicas e 

acabaram reunidos no Estatuto de Roma.  

Os crimes contra a humanidade e o genocídio são atos semelhantes: 

assassinatos, deslocamentos forçados, estupros sistemáticos, sequestro de 

crianças, etc. Porém, o genocídio se distingue dos crimes contra a humanidade 

na medida em que é planejado, no intuito de eliminar, total ou parcialmente, um 

grupo humano por motivos de raça, religião, etnia ou nacionalidade.  

Já os crimes contra a humanidade podem acontecer sem que tenham 

sido premeditados, por exemplo, no meio de uma guerra, ou como repressão a 

adversários políticos. No Brasil, a Presidência da República, por meio do 

decreto N° 4.388, de 25 de setembro de 2002, promulgou o Estatuto de Roma 

do Tribunal Penal Internacional. Segundo o Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional, os crimes de massa são definidos da seguinte forma: 
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Artigo 6° Crime de Genocídio 
Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por 
"genocídio", qualquer um dos atos que a seguir se 
enumeram, praticado com intenção de destruir, no todo 
ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou 
religioso, enquanto tal: a) Homicídio de membros do 
grupo; b) Ofensas graves à integridade física ou mental 
de membros do grupo; c) Sujeição intencional do grupo 
a condições de vida com vista a provocar a sua 
destruição física, total ou parcial; d) Imposição de 
medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do 
grupo; e) Transferência, à força, de crianças do grupo 
para outro grupo. 

Artigo 7° Crimes contra a Humanidade 
1. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por 
"crime contra a humanidade", qualquer um dos atos 
seguintes, quando cometido no quadro de um ataque, 
generalizado ou sistemático, contra qualquer população 
civil, havendo conhecimento desse ataque: a) 
Homicídio; b) Extermínio; c) Escravidão; d) Deportação 
ou transferência forçada de uma população; e) Prisão 
ou outra forma de privação da liberdade física grave, 
em violação das normas fundamentais de direito 
internacional; f) Tortura. 

Artigo 8° Crimes de Guerra 
1. O Tribunal terá competência para julgar os crimes de 
guerra, em particular quando cometidos como parte 
integrante de um plano ou de uma política ou como 
parte de uma prática em larga escala desse tipo de 
crimes. 2. Para os efeitos do presente Estatuto, 
entende-se por "crimes de guerra": a) As violações 
graves às Convenções de Genebra, de 12 de Agosto 
de 1949, a saber, qualquer um dos seguintes atos, 
dirigidos contra pessoas ou bens protegidos nos termos 
da Convenção de Genebra que for pertinente: i) 
Homicídio doloso; ii) Tortura ou outros tratamentos 
desumanos, incluindo as experiências biológicas; iii) O 
ato de causar intencionalmente grande sofrimento ou 
ofensas graves à integridade física ou à saúde; etc. iv) 
Destruição ou a apropriação de bens em larga escala, 
quando não justificadas por quaisquer necessidades 
militares e executadas de forma ilegal e arbitrária; 
(PRESIDENCIA DA REPÚBLICA, decreto N° 4.388, de 
25 de setembro de 2002). 

 

Essas leis foram criadas para prevenir os crimes de massa, como os 

crimes cometidos pelos nazistas a Conferência de Wannsee, que teve início 

em janeiro de 1942, à beira do lago Wannsee, nos subúrbios de Berlim. A 

reunião foi convocada por Reinhard Heydrich, Obergruppenführer (general) do 

Escritório Central de Segurança do Reich (RSHA), comandante da Gestapo, do 

Serviço de Informações da SS (SD), da Polícia Criminal (KRIPO) e dos 

Serviços de Informações Estrangeiras. Heydrich era o segundo na hierarquia 
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das SS, atrás apenas de Himmler. Entre seus membros, a conferência era 

chamada de Conferência dos Staatssekretäre (subsecretários de Estado).  

Participaram desse encontro as maiores autoridades nazistas, com o 

objetivo de encontrar, sob ordem de Göring, uma solução para a “questão 

judaica”, a “solução final”. Foi nesse evento que ficou acordado o massacre e 

extermínio de milhões de judeus. 

Fizeram parte deste encontro os quinze mais altos cargos da cúpula 

nazista, secretários adjuntos, altos oficiais da SS, funcionários dos ministérios 

da Justiça, das Relações Exteriores, do Interior, e do Governo Geral. Entre eles 

estava Adolf Eichmann, responsável pela coordenação e execução dos 

trabalhos de deportação e imigração forçada.  

Eichmann, responsável por redigir a ata da reunião, foi orientado a 

utilizar eufemismos para acobertar os futuros crimes. Assim, era comum 

encontrar no texto expressões como “transporte’’, o que, na verdade, 

significava “ser buscado na calada da noite e transportado para um campo de 

extermínio, como gado para o matadouro” (KLEMPERER, 2009, p.18). Ou 

ainda, quando alguém era preso, dizia-se que "viajou". Quando se falava dos 

campos de concentração, era usado o termo “campo de concerto”. Desse 

modo, os nazistas podiam dificultar descobertas sobre os assuntos mais 

difíceis de serem abordados pelo público. 

Arendt observa que, durante a reunião, evidenciaram-se as difíceis 

questões logísticas e burocráticas, e até mesmo econômicas, em lidar com as 

deportações e extermínios. Projetos anteriores de evacuação de 4 milhões de 

judeus europeus para Madagascar, ou o estabelecimento de um território judeu 

na região de Nisko, na Polônia, ou na Palestina, fracassaram. Durante a 

reunião, a sobrevivência dos judeus tornou-se uma questão secundária e de 

menor valor, ficando decidido que o extermínio seria a solução mais viável: 

 

“A discussão voltou-se primeiro para as ‘complicações 
legais’, como o tratamento a ser dispensado aos que 
eram meio ou um quarto judeu: eles deveriam ser 
mortos ou apenas esterilizados? Em seguida, houve 
uma discussão franca sobre os ‘vários tipos de solução 
possível para o problema’, o que queria dizer os vários 
métodos de matar, e aqui também houve mais do que 
‘alegre concordância dos participantes’; a Solução Final 
foi recebida com ‘extraordinário entusiasmo’ por todos 
os presentes…” (ARENDT, 2000, p.129). 
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Dessa forma, se as questões mais importantes para a realização da 

“solução final” estavam sob responsabilidade de Eichmann, este contava com a 

total cooperação de todos os ministérios e de todo o serviço público do Reich 

no objetivo de exterminar 11 milhões de judeus. Com efeito, Arendt (2000, 

p.132) mostra que os diversos ministérios cooperavam entre si para tornar 

viável essa imensa tarefa e que a burocracia funcionou com a mesma precisão 

durante anos, tanto em face de vitória fácil como de derrota iminente: 

 

“Os peritos legais elaboraram a legislação necessária 
para tornar apátridas as vítimas, o que era importante 
sob dois aspectos: tornava impossível para qualquer 
país inquirir sobre o destino deles, e permitia que o 
Estado em que residiam confiscasse sua propriedade. 
O Ministério das Finanças e o Reichsbank se 
prepararam para receber um vasto butim de toda a 
Europa, inclusive relógios e dentes de ouro. Tudo isso 
era classificado no Reichsbank e depois mandado para 
a Casada Moeda prussiana. O Ministério dos 
Transportes providenciava os vagões ferroviários 
necessários, geralmente trens de carga, mesmo em 
tempos de grande escassez de equipamentos, e 
providenciava para que os horários de deportação não 
entrassem em conflito com o horário de outros trens. 
Eichmann e seus homens informavam aos Conselhos 
de Anciãos Judeus quantos judeus eram necessários 
para encher cada trem, e eles elaboravam a lista de 
deportados. Os judeus se registravam, preenchiam 
inúmeros formulários, respondiam páginas e páginas 
de questionários referentes a suas propriedades, de 
forma que pudessem ser tomadas mais facilmente; 
depois se reuniam nos pontos de coleta e embarcavam 
nos trens”. (ARENDT, 2000, p.131). 

 

Outra importante observação feita por Arendt foi sobre a cooperação da 

própria comunidade judaica no desenvolver do Holocausto27.  Segundo ela, “os 

poucos que tentavam se esconder ou escapar eram recapturados por uma 
                                                           
27 Holocausto / Shoa  – termo utilizado para se referir ao genocídio perpetrado pelos nazistas 
contra os judeus durante as décadas de 1930 e 1940. Foi adotado por Elie Wiesel. É uma 
palavra do Levítico, terceiro dos cinco livros de Moisés no Antigo Testamento. Significa 
"desfazer-se em fumaça", aqui em referência aos corpos carbonizados nos campos de 
concentração e de extermínio nazistas (KLEMPERER, 2009, p.11). A palavra "holocausto" 
deriva do grego holokauston; é uma tradução do hebraico churban, que significa uma “oferenda 
queimada a Deus” e aparece no Testamento (1 Samuel 7:9) (POWER, 2004, p.602). A data de 
comemoração do Holocausto é 27 de janeiro de 1945, quando tropas soviéticas libertaram 
cerca de oito mil pessoas do campo de concentração de Auschwitz. Shoá  designa não 
somente o extermínio de 6 milhões de judeus, mas também dos demais povos e "grupos 
diferentes" - homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, opositores políticos - perseguidos 
pela intolerância nazista (KLEMPERER, 2009, p.12). 
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força policial judaica especial. No entender de Eichmann, ninguém protestou, 

ninguém se recusou a cooperar” (ARENDT, 2000, p.131): 

 
“Não fosse a ajuda judaica no trabalho administrativo e 
policial o agrupamento dos judeus de Berlim foi (...) 
feito inteiramente pela polícia judaica -, teria ocorrido 
ou o caos absoluto ou uma drenagem extremamente 
significativa do potencial humano alemão. "Não há 
dúvida de que, sem a cooperação das vítimas, 
dificilmente teria sido possível para uns poucos 
milhares de pessoas, a maioria das quais, além de 
tudo, trabalhava em escritórios, liquidar muitas 
centenas de milhares de pessoas (...). Ao longo de todo 
o caminho para as suas mortes, os judeus poloneses 
não viam mais que um punhado de alemães". 
(ARENDT, 2000, p.133). 

 

Ao conquistar territórios e o estabelecimento de um governo de fachada 

pelos nazistas, os judeus montavam um escritório judeu central para a 

organização e cooperação com os nazistas. Arendt (2000, p.134) demonstra 

que a cooperação judaica foi extensa, e contou com a compilação de listas de 

pessoas para deportação e extermínio, catalogação de propriedades, ou 

retenção do dinheiro dos deportados para abater as despesas de sua própria 

deportação e extermínio. Também forças policiais foram suprimidas, o que 

facilitou a apreensão de judeus e a sua condução aos trens. Ademais, 

entregaram seus bens aos nazistas e até mesmo distribuíram emblemas da 

Estrela de Davi para identificação de judeus. Assim, acabaram por contribuir 

para sua própria destruição como, por exemplo, o Conselho Judeu de 

Theresienstadt.  

Outra crítica importante de Arendt é direcionada aos Conselhos de 

Judeus, que ajudavam a salvar os judeus "famosos" ou "importantes" à custa 

de todos os outros. A autora também aponta que o trabalho direto dos centros 

de extermínio ficava usualmente nas mãos de comandos judeus. Técnicos 

judeus haviam construído as câmaras de gás em Theresienstadt, onde a 

"autonomia" dos judeus havia sido levada tão Ionge que até o carrasco era 

judeu (ARENDT, 2000, p.139): 

 

 
 
 
 



153 
 

“(...) Seções10 e 11 da Lei (de Punição) de Nazistas e 
Colaboradores dos Nazistas de 1951 fora elaborada 
tendo em mente os "colaboradores" judeus". Os 
Sonderkommandos (unidades especiais) judeus tinham 
sido empregados em toda parte no processo de 
aniquilamento, tinham cometido atos criminosos "a fim 
de salvar a si próprios do perigo da morte imediata". 
(ARENDT, 2000, p.106). 

 

A incapacidade dos cidadãos alemães e judeus frente ao poder maléfico 

do mito foi crucial para a destruição sem precedentes de vidas. Assim, o mito 

foi forte o bastante para juntar e fazer cooperar lados opostos para o mal. 

Para Arendt (2000, p.142), os nazistas causaram um colapso moral, não 

apenas na Alemanha, mas em quase todos os países da Europa, não apenas 

entre os perseguidores, mas também entre as vítimas. 

Os apontamentos de Arendt sobre a personalidade de Eichmann 

revelam um funcionário medíocre, de pouco intelecto, incapaz de discriminação 

moral e de refletir sobre seus terríveis atos. Sua destrutiva subordinação 

burocrática, fazia dele um funcionário honesto e obediente ao cumprimento dos 

seus deveres, em um contexto no qual tudo fora realizado em nome do Estado 

e das leis em vigor.  Dessa forma, em seu julgamento, sentia-se inocente de 

todas as acusações. A partir dessa incapacidade moral, Arendt cunha o 

conceito de “banalidade do mal”. Com efeito, Eichmann afirmou: 

 

"Com o assassinato dos judeus não tive nada haver. 
Nunca matei um judeu, nem um não-judeu, nunca 
matei nenhum ser humano. Nunca dei uma ordem para 
matar fosse um judeu, fosse um não-judeu; 
simplesmente não fiz isso". (EICHMANN apud 
ARENDT, 2000, p.33). 

 

O verdadeiro horror dentro dos campos, para Arendt, começou quando 

sua administração ficou a cargo das SS. A partir de então, não haveria limites 

para a maldade humana, os campos seriam mantidos como áreas de 

treinamento e experimentação psicológica dos SS. Em suas palavras: “A antiga 

bestialidade espontânea cedeu lugar à destruição absolutamente fria e 

sistemática de corpos humanos, calculada para aniquilar a dignidade humana” 

(ARENDT, 1998, p.505).  

Afirma também a autora que “os campos já não eram parques de 

diversões de animais sob forma humana, isto é, de homens que realmente 
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deveriam estar no hospício ou na prisão; agora eram "campos de treinamento", 

onde homens perfeitamente normais eram treinados para tornarem-se perfeitos 

membros da SS” (ARENDT, 1998, p.505). 

“(...) triunfo do sistema: "O triunfo da SS exige que a 
vítima torturada se deixe levar à forca sem protestos, 
que renuncie e se entregue ao ponto de deixar de 
afirmar a sua identidade. Não é gratuitamente nem por 
mero sadismo que os homens da SS desejam a sua 
submissão. Sabem que o sistema que consegue 
destruir a vítima antes que ela suba ao patíbulo (...) é, 
sem dúvida, o melhor para manter um povo inteiro na 
escravidão, na submissão”. (ARENDT, 1998, p.506). 

 

Ainda segundo Arendt, os campos de concentração destroem qualquer 

individualidade e espontaneidade, criam a submissão e a previsibilidade, não 

dando ao homem a possibilidade de reagir mesmo na iminência do extermínio 

individual ou coletivo. Nesta condição, independentemente de sua condição 

social ou educacional, o indivíduo perde sua identidade, é subjugado a tal 

ponto que lhe restam apenas seus instintos animais. A espontaneidade em si, 

com a sua imprevisibilidade, é o maior de todos os obstáculos para o domínio 

total do homem: 

“Quem aspira ao domínio total deve liquidar no homem 
toda a espontaneidade, produto da existência da 
individualidade, e persegui-la em suas formas mais 
peculiares, por mais apolíticas e inocentes que sejam. 
O cão de Pavlov, o espécime humano reduzido às 
reações mais elementares, o feixe de reações que 
sempre pode ser liquidado e substituído por outros 
feixes de reações de comportamento exatamente igual, 
é o "cidadão" modelo do Estado totalitário; e esse 
cidadão não pode ser produzido de maneira perfeita a 
não ser nos campos de concentração”. (ARENDT, 
1998, p.507). 

 

As ações das ações das SS se tornaram tão rotineiras que, em alguns 

momentos, adotou-se um sistema de abertura simultânea das portas dos dois 

lados dos vagões, sem aviso algum, nem instruções, aos recém-chegados. 

Aqueles que desciam por um lado do vagão iriam permanecer no campo, já os 

que desciam pelo outro lado, iriam para a câmara de gás (LEVI, 1988, p.18). 

O regime totalitário exige poder ilimitado, que só é conseguido se todos 

os homens, sem exceção, forem totalmente dominados em todos os aspectos 

da vida. Nesse sentido, a oposição, interna ou externa, não se constitui um 
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problema, e o que deve ser combatido é a espontaneidade que, com sua 

imprevisibilidade, torna-se tão perigosa quanto a hostilidade, e impede a 

dominação total do homem. Assim, a desumanização é característica do 

regime totalitário:  

“O totalitarismo não procura o domínio despótico dos 
homens, mas sim um sistema em que os homens 
sejam supérfluos. O poder total só pode ser conseguido 
e conservado num mundo de reflexos condicionados, 
de marionetes sem o mais leve traço de 
espontaneidade. Exatamente porque os recursos do 
homem são tão grandes, só se pode dominá-lo 
inteiramente quando ele se toma um exemplar da 
espécie animal humana”. (ARENDT, 1998, p.508). 

 

Os campos destinam-se não apenas a exterminar pessoas e degradar 

seres humanos, mas também servem à chocante experiência da eliminação, 

em condições cientificamente controladas, da própria espontaneidade como 

expressão da conduta humana, e da transformação da personalidade humana 

numa simples coisa, em algo que nem mesmo os animais são; pois o cão de 

Pavilov que, como sabemos, era treinado para comer quando tocava um sino, 

mesmo que não tivesse fome, era um animal degenerado (ARENDT, 1998, 

p.489):  

“A experiência dos campos de concentração demonstra 
realmente que os seres humanos podem transformar-
se em espécimes do animal humano, e que a 
"natureza" do homem só é "humana" na medida em 
que dá ao homem a possibilidade de tornar-se algo 
eminentemente não-natural, isto é, um homem”. 
(ARENDT, 1998, p.506). 

 

Segundo Bauman, o Holocausto deve ser compreendido, sobretudo em 

sua ligação profunda com modernidade, não apenas como um acontecimento 

da história judaica ou como aspectos sociais que fugiram do controle e que o 

progresso da modernidade irá gradualmente superar. Não devemos interpretar 

o Holocausto como um acontecimento singular, nem como um fenômeno 

associado simplesmente à barbárie, evitando equívocos na compreensão da 

sociedade moderna, e em suas instituições e métodos. Na verdade: 
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“O Holocausto foi de fato uma tragédia judaica. Embora 
os judeus, não tenham sido a única população 
submetida a "tratamento especial" pelo regime nazista 
(seis milhões de judeus estavam entre as mais de 20 
milhões de pessoas aniquiladas a mando de Hitler), só 
os judeus foram marcados para o extermínio, a 
destruição total, e não tinham lugar reservado na Nova 
Ordem que Hitler pretendia instaurar. Mesmo assim, o 
Holocausto não foi simplesmente um problema judeu 
nem fato da história judaica apenas. O Holocausto 
nasceu e foi executado na nossa sociedade moderna e 
racional, em nosso alto estágio de civilização e no auge 
do desenvolvimento cultural humano, e por essa razão 
é um problema dessa sociedade, dessa civilização e 
cultura. A autocura da memória histórica que se 
processa na consciência da sociedade moderna é por 
isso mais do que uma indiferença ofensiva às vítimas 
do genocídio. E também um sinal de perigosa cegueira, 
potencialmente suicida”. (BAUMAN, 1998, p.12). 

 

Dito de outra maneira, para Bauman (1998, p.26), a civilização moderna 

não foi condição suficiente, mas sim, condição necessária para o Holocausto. A 

racionalização da sociedade moderna, a industrialização, a tecnologia e a 

burocracia foram as condições necessárias ao genocídio de milhares de 

pessoas. Nas palavras do autor, "a Solução Final marca o momento crítico em 

que o sistema industrial europeu saiu errado; em vez de favorecer a vida, o que 

era a esperança original do Iluminismo, começou a consumi-la”. E mais,  

 
“Foi o mundo racional da civilização moderna que 
tornou viável o Holocausto". "O assassinato em massa 
dos judeus da Europa pelos nazistas não foi apenas 
realização tecnológica de uma sociedade industrial, 
mas também sucesso de organização de uma 
sociedade burocrática". (BAUMAN, 1998, p.32). 

 

Bauman afirma que a “Solução Final” não teria sido possível sem a 

exclusão dos judeus e de seus direitos na vida social alemã. Ressalta ainda 

que o apoio da sociedade alemã foi fundamental para a degradação e 

personificação da figura do judeu. De acordo com o autor, “o governo nacional-

socialista da Alemanha operou contra os judeus o mais colossal "trabalho sujo" 

da história” (BAUMAN, 1998, p.21). Cabe ainda ressaltar que: 
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“O serviço público infundiu nas outras hierarquias seu 
planejamento seguro e sua minúcia burocrática. Do 
exército a máquina de destruição adquiriu sua precisão 
militar, sua disciplina e insensibilidade. A influência da 
indústria se fez sentir na grande ênfase dada à 
contabilidade, à economia de tostões e à preservação 
de recursos, assim como à eficiência industrial dos 
centros de extermínio. Por fim, o partido deu a todo o 
aparelho um "idealismo", um senso de "missão" e uma 
noção de construção da história (...). Foi de fato a 
sociedade organizada num papel especial dentre 
outros. Embora envolvido no assassinato em massa 
numa escala gigantesca, esse vasto aparato 
burocrático preocupava-se com o correto procedimento 
burocrático, com as sutilezas da definição exata, com 
as minúcias das regras burocráticas e a obediência às 
leis. O departamento no quartel-general das SS 
encarregado da destruição dos judeus europeus era 
oficialmente chamado Seção de Administração e 
Economia”. (BAUMAN, 1998, p.33). 

 

Nesse contexto, o mito da superioridade racial consegue sua plenitude, 

na barbárie e na destruição. Para Hatzfeld (2005, p.65), os genocídios 

contemporâneos advêm das guerras. Não que sejam suas causas ou 

consequências imediatas, porém, a guerra cria condições favoráveis à 

ocorrência desse tipo de crime, pois “regulariza a morte, banaliza a barbárie, 

alimenta o medo e as fantasmagorias, reaviva os velhos demônios, abala a 

moral e o humanismo, enfraquecendo as últimas defesas psicológicas dos 

futuros atores do genocídio”. E mais,  

 
“Na guerra, matam-se primeiro os homens, porque são 
os mais aptos a combater, depois as mulheres, 
capazes de ajudá-los, depois os meninos, que 
substituem os homens, e depois os velhos, pela função 
que têm de conselheiros. Num genocídio, a 
perseguição se, exerce sobre todo mundo, e mais 
ainda sobre os bebês, as meninas, as mulheres, 
porque elas representam o futuro”. (HATZFELD, 2005, 
p.122). 

 

Segundo Elias (1997, p.344-345), a população nesse período acabou 

pensando de um modo mais mítico que realista, se descuidando das ameaças 

por detrás desse pensamento mágico. Essas ameaças acabaram por se tornar 

realidade e levaram a um dos maiores genocídios perpetrado pelo homem 

contra milhões de inocentes:  
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"(...) a pureza racial" da Alemanha e a eliminação de 
grupos "inferiores", sobretudo das pessoas de raça 
judaica, fossem centrais para o programa político dos 
nacional-socialistas, eles tinham-se abstido de alcançar 
uma realização plenamente lógica de suas metas, 
enquanto considerassem necessário levar em conta os 
efeitos potenciais de suas ações sobre a opinião 
pública em outros países. A guerra eliminou essas 
restrições”. (ELIAS, 1997, p.278).  

 

Elias (1997, p.344-355) mostra que o regime nazista se utilizou de forma 

particularmente maligna da mitologia e da manipulação mágica da sociedade. 

O mito ganhou forma mais agressiva na propaganda nazista, os símbolos 

nacionais e os ritos agiram como deflagradores do caos social. Os alemães, 

“com fortes elementos de fantasia em seu comportamento e pensamento”, se 

tornaram reféns dos nazistas, dando continuidade a um movimento vicioso, 

produzido e reforçado pelas incertezas e impotências do momento e pelas 

próprias necessidades de crenças: 

 

“Rituais mágicos e crenças míticas agem como um 
bálsamo que protege as pessoas contra o pleno 
impacto da percepção consciente, o choque do 
reconhecimento de sua impotência em face de um 
curso dos acontecimentos que lhes ameaça tanto a 
existência física quanto a noção que nutrem sobre o 
significado da vida. Ao mesmo tempo, porém, os atos 
mágicos e as crenças míticas também contribuem para 
a preservação e a renovação das próprias condições 
que criam a necessidade deles, as condições de 
impotência e ignorância humanas em face de eventos 
ameaçadores”. (ELIAS, 1997, p.344-345).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mito foi uma das maiores forças moldadoras do mundo nas décadas 

de 1930 e 1940. Ele foi, sem dúvida, uma das determinantes para a ascensão 

de Hitler e do genocídio nazista. Sua principal força advém da incapacidade 

humana em lidar com as consequências míticas, relegadas ao longo da 

história, que em momentos de perigo ganha força e sobrepõe as demais. 

É possível dizer que as sociedades ainda não aprenderam a lidar com 

os mitos e com seus erros do passado. Ainda hoje, surgem líderes exaltando o 

nacionalismo e suas características sociais distintas, como pano de fundo de 

um racismo sutil, que pode passar despercebido aos olhos menos atentos, mas 

não passará despercebido aos olhos da história. A repetição de padrão 

continua nos tempos atuais, mas com uma nova roupagem, na qual se constrói 

muros, para que uma sociedade “proteja” seus costumes e sua raça. Desse 

modo, o mito também se transforma e se fortalece, ganhando novas faces, até 

o momento em que as condições psicossociais, históricas, e mitológicas para 

um novo desastre humano. É possível assim argumentar que a humanidade 

ainda corre o risco iminente de retorno a uma situação de mitológica de 

barbárie.  

Os alertas dados pelos autores expostos nesse trabalho são importantes 

para um maior conhecimento do papel do mito na história da humanidade. 

Assim como, a educação emancipatória que é essencial para que a 

humanidade não venha a cair na reincidência histórica da barbárie, não é 

devidamente cultivada nos tempos atuais. Assim, geramos novamente as 

condições necessárias à barbárie, e o erro em acreditar que o nazismo foi um 

episódio horrendo e isolado, persiste. 
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