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Resumo 

A comunicação na política é um tema que tem sido debatido com alguma 

frequência. O processo da comunicação dentro desta área tem sofrido alterações 

significativas de modo a acompanhar a evolução dos meios de comunicação na última 

década. A presente dissertação, com a pergunta de investigação “De que forma os 

discursos políticos do séc. XX poderão estar relacionados com os discursos políticos do 

séc. XXI?”, pretende estudar os suportes de comunicação e multimédia físicos e digitais, 

distinguir os conceitos de persuasão e manipulação e enumerar técnicas mais usadas e 

eficazes nos mesmos, caracterizar discursos políticos do século XX e comparar aos mais 

recentes. Com vista à análise deste mesmo tema, é importante a adequada pesquisa 

documental e bibliográfica e, também a possibilidade de administração de um inquérito 

de forma a avaliar o reconhecimento dos discursos políticos. Os métodos descritos 

funcionarão para a realização dos objetivos propostos no documento. Sabe-se que o poder 

da oratória é capaz de persuadir ou manipular a vontade das pessoas e que discursos 

utilizados por Hitler e governantes da atualidade conseguiram e conseguirão convencer 

multidões. Esta investigação ajudará na confirmação ou anulação de algumas destas 

hipóteses. 

 

Palavras-chave: política; manipulação; persuasão; comunicação. 
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Abstract 

 Communication in politics is a topic that has been debated with some 

frequency. The communication process inside the area has undergone significant changes 

to keep up with the evolution of the media over the last decade. This dissertation, with 

research question "How do the political discourses of the century. XX may be related to 

the political discourses of the century. XXI?", pretends to study the physical and digital 

media and multimedia media, distinguish the concepts of persuasion and manipulation 

and enumerate techniques most used and effective in them, characterize political 

discourses of the twentieth century and compare to the most recent ones. With a view to 

the analysis of this same theme, it is important to adequate documentary and bibliographic 

research and also the possibility of administering a survey in order to evaluate the 

recognition of political discourses. The methods described will work to achieve the 

objectives proposed in the document. It is known that the power of oratory is able of 

persuading or manipulating the will of the people and that speeches used by Hitler and 

current rulers have succeeded and will be able to convince crowds. This investigation will 

help in the confirmation or annulment of some of these hypotheses. 

 

Keywords: politics; manipulation; persuasion; comunication. 
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Introdução 

O tema deste trabalho é “Manipulação ou persuasão? Relação entre os discursos 

políticos dos séculos XX e XXI”. 

O termo “democracia” surgiu com a tentativa de auto governação da população 

ateniense durante o século V A.C. A palavra é formada por dois vocábulos gregos: 

“demos” que significa povo e “kratos” que significa poder, o poder do povo.  

Na Antiguidade Clássica, as decisões importantes relativas à economia, sociedade, 

defesa, entre outras, eram tomadas pela assembleia de cidadãos. Aqueles que eram livres 

de participar poderiam vir a ocupar cargos públicos, ser jurados e deter o poder de 

destituir ou eleger governantes. Por outro lado, desde o início, o processo baseava-se em 

dois princípios insubstituíveis: a isonomia e a isegoria. A isonomia defendia a igualdade 

dos cidadãos perante a lei e a isegoria defendia o direito dos mesmos à liberdade de 

expressão na assembleia (Democracia Grega: A Antiga Atenas, 2018). 

Ao longo de cada período histórico, o conceito de democracia foi interpretado de 

várias formas, embora que a conceção original se entenda desde o início como a “vontade 

do povo”. Segundo o historiador grego, Heródoto, foi Péricles, político ateniense, que 

diferenciou a democracia como sendo o governo do povo, pelo povo e para o povo. A 

conceção moderna do sistema nasceu a partir do século XVIII, depois das revoluções 

francesas derrubarem as monarquias absolutistas e recuperarem o princípio da cidadania. 

Só depois da década de 1950, a definição de democracia foi repensada como um bem 

comum. (Democracia Grega: A Antiga Atenas, 2018). 

Atualmente, em Portugal, vivemos em democracia e com pleno direito e dever de 

voto, mas estaremos a ser persuadidos a escolher os governantes que melhor nos apoiarão 

ou manipulados a escolher consoante a vontade dos mesmos e adaptarmo-nos às possíveis 

consequências depois disso? 

No âmbito do mestrado em Ciências da Comunicação, a dissertação intitulada: 

“Manipulação ou persuasão? Relação entre os discursos políticos dos séculos XX e XXI” 

visa abordar uma temática que se considera de interesse da atualidade e opinião pública. 

Este estudo tem como base a pergunta “Os discursos políticos dos séculos XX e XXI 

relacionam-se através da comunicação política semelhante?” e será divido em duas partes 

essenciais: estudo teórico e estudo empírico. Esta dissertação pretende distinguir os 

conceitos de manipulação e persuasão na comunicação e perceber em que sentido, os 

discursos políticos, influenciaram e influenciarão o pensamento individual no momento 
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de voto. Assim, os principais objetivos são: apresentar políticos que se destacaram nos 

séculos XX e XXI; caracterizar os mais famosos discursos políticos do séc. XX e 

comparar aos mais recentes; comparar suportes de comunicação e multimédia físicos e 

digitais; definir os conceitos de persuasão e manipulação; enumerar técnicas mais usadas 

e eficazes para persuadir ou manipular. Este tema surge no momento em que duas das 

maiores potências mundiais são governadas por políticos que foram, por diversas vezes, 

protagonistas na comunicação social sobre vários aspetos e temas. Pretende-se, no geral, 

analisar os principais discursos de Donald Trump e Jair Bolsonaro, principalmente, 

durante as respetivas campanhas eleitorais. Ambos foram envoltos em polémicas, já que 

falaram negativamente de diversas raças, etnias e opções sexuais e mostraram 

insensibilidade perante as mulheres e a igualdade de género. Mais uma vez, a comparação 

entre estes atuais políticos com Hitler surge devido à linguagem sexista, homofóbica e 

racista que mutuamente utilizaram, tanto nas recentes campanhas como no nazismo.  

 Adolf Hitler, Donald Trump e Jair Bolsonaro foram os três políticos escolhidos a 

abordar nesta dissertação e por isso, torna-se necessária a sua justificação. Ainda muito 

recente na história mundial está o holocausto e a posterior Segunda Guerra Mundial. 

Adolf Hitler foi uma figura política que se destacou em vários aspetos, nomeadamente 

pelo seu carisma, pelos seus discursos e gestos, pela própria propaganda no Partido Nazi. 

Aspetos que se enquadram no tema e subtemas que esta dissertação pretende estudar. Por 

outro lado, já no séc. XXI, Donald Trump e Jair Bolsonaro são políticos que se 

destacaram, nas suas campanhas políticas, com o uso de redes sociais e fake news. 

Também nos seus discursos, encontram-se termos semelhantes aos utilizados por Hitler, 

podendo ser comparados entre si.  
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1. Política e ideologias 

Derivado do termo grego “politeia”, política é a arte ou ciência da organização, 

governação e gestão de assuntos internos e externos de uma nação. Todavia, existem 

respostas variadas que refletem diferenças entre pessoas, gerações e países. A política 

pode ser definida por: instituição: Estado ou Governo; poder, influência ou autoridade; a 

formulação de decisões sobre linhas de conduta coletivas; resolução não violenta de 

conflitos. Ainda que a definição que predomina em alguns dicionários seja a de política 

como a arte e a ciência do Estado ou do Governo, o principal conceito baseia-se no ato 

de governar e de tomar decisões, mas também pode estar relacionada entre pessoas 

quando o objetivo é chegar a um consenso (Schmitter, 1965: 46-54). 

Política surgiu na Grécia Antiga através da necessidade de governação das várias 

cidades-Estado. Com o aparecimento das classes sociais, surgiu também a vontade de 

participação nas decisões relativas à cidade. A partir desse momento, o político grego 

Clístenes inicia e organiza a democracia ateniense. A democracia dos antigos realizava-

se de forma direta e num espaço restrito. Por intermédio de um sistema de assembleias, 

ao qual era atribuído o poder de decisão. A presença na assembleia era permitida a todos 

os cidadãos, embora a condição de cidadania em Atenas fosse adquirida apenas por 

indivíduos do sexo masculino, filhos de pais atenienses e com idade igual ou acima dos 

18 anos. Excluindo, assim, mulheres, jovens abaixo da maioridade, estrangeiros e 

escravos (Cordeiro, 2012: 4-5,24). 

O corpo político da democracia ateniense era alinhado por membros considerados 

iguais, porque todos eram livres. A liberdade era o critério que determinava a igualdade. 

A liberdade era, segundo Aristóteles, “o princípio da prática democrática”. No entanto, a 

igualdade do corpo político era apenas política e não económica, na medida em que era 

constituído por grupos de origem social bastante diversificada. Dela faziam parte a 

aristocracia, a classe média rural, constituída por agricultores e a população urbana 

integrada pelos negociantes, artesãos e trabalhadores de todas as categorias. 

O nível de instrução não era um fator decisivo para a condição de cidadão. No 

corpo político da democracia ateniense conviviam, lado a lado, os camponeses, 

comerciantes e artesãos, que possuíam um baixo nível de instrução, com as classes mais 

elevadas, detentoras de uma educação mais aperfeiçoada. Todavia, o clima democrático 

vivido em Atenas favoreceu enormemente o desenvolvimento intelectual. Atenas foi a 

cidade na qual residiram os primeiros historiadores e acolheu filósofos gregos, 
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responsáveis pela elaboração de conhecimentos originais para aquela época (Sócrates, 

Platão, Aristóteles, Heródoto, entre outros). 

A democracia ateniense era limitada, pois excluía grande parte de população da 

vida política e aqueles que teoricamente deveriam ter acesso a ela, na prática, não 

usufruíam igualmente nem dos direitos políticos, nem dos bens materiais produzidos 

naquele momento. A democracia que garantia, no plano oficial, a igualdade política a 

todos os cidadãos, na realidade convivia com uma desigualdade material, o que, 

certamente, revelava o carácter limitativo da participação política (Cordeiro, 2012: 4-

5,24). 

Este texto relata a origem da democracia e como, a partir daí, se desenvolveu. É 

certo que, com o passar dos anos, o regime democrático alastrou-se e modificou-se em 

determinados aspetos, porém esta não deixa de ser a base histórica daquilo que hoje em 

dia se conhece. 

Apesar de muitos países serem governados democraticamente, na atualidade ainda 

existem países em regime híbrido ou mesmo autoritário. Para melhor compreender em 

que consiste o regime autoritário, segue-se um breve resumo sobre o começo e os 

protagonistas do totalitarismo. 

1.1 Totalitarismo: aniquilamento da pessoa  

A ditadura totalitária é vista, por muitos, como uma forma moderna do 

absolutismo. Diferente é a ditadura totalitária. Faz parte do totalitarismo um anti 

individualismo extremo onde apenas existe o coletivo e o abstrato. O ser individual é 

insignificante e, desta forma, não é merecedor de direitos e passa a ser um meio para 

alcançar os fins do Estado, sendo continuamente perseguido e controlado. A ditadura 

totalitária centra-se na ideologia em que o político é aclamado e não pode haver 

desrespeito face à sua opinião. Todo o indivíduo com opinião diferente passa a ser infiel 

e pecador, pois o totalitarismo exige intolerância e fanatismo. O fundador de um sistema 

totalitário é um chefe carismático e ascendem de diferentes camadas do povo (Theimer 

1977: 313). 

O totalitarismo baseia-se na estruturação dos povos que até aqui têm sido 

ferramentas da democracia para conquistar mais direitos para o povo, no entanto, este 

sistema apropria-se deste princípio ditando a autoridade nas massas e por fim retirar os 

direitos ao povo. Apoia-se, principalmente, nas forças irracionais. Fixa-se na guerra, 



16 

pensa e fala nas suas categorias. Os seus apoiantes vestem uniforme e a sua organização 

é militar. A principal atitude imaterial do totalitarismo é uma constante propensão de luta 

e batalhas. Estimula as capacidades guerreiras, professa a coragem e dureza. Para este 

regime o humanitarismo é uma fraqueza. Ainda neste sistema existe sempre uma extrema 

devoção à pátria. Embora sendo uma política irracional e maquiavélica, ao serviço da 

nação tudo é permitido. Uma vez no poder, o totalitarismo surge numa mistura de coação 

e propaganda. Constrói novos métodos para desenvolver as suas ideologias nas massas e 

visa manter os homens num permanente estado de exaltação. No lugar do pensamento, 

influencia as opiniões. Governa por meio do medo e do terror. A omnipresente policia 

secreta, agrupada por um exército de agentes secretos, uma poderosa máquina de prisões, 

campos de concentração, torturas e execuções, estando então ligado, o conceito de 

totalitarismo ao conceito de perseguição (Theimer 1977: 314). 

O estado totalitário foi introduzido por Benito Mussolini (1883-1945). Benito 

Amilcare Andrea Mussolini nasceu a 28 de julho de 1883 na aldeia Dovia, Itália. Apesar 

de uma infância comum e calma, Mussolini fora uma criança solitária, introvertida, tímida 

e muito aficionado aos animais, embora algumas fontes revelem maus tratos para com os 

mesmos. Mais tarde, acabou por revelar-se um adolescente rebelde, o que levou os seus 

pais a optarem por uma educação mais rígida e, por isso, a sua educação passou por um 

colégio interno da ordem salesiana.   

Após terminar os estudos, aos 18 anos, Mussolini foi professor e, mais tarde, 

músico. Não se sabe ao certo o que motivou posteriormente a sua emigração para a Suiça. 

Terá sido por dificuldades financeiras, para se tornar independente ou mesmo para fugir 

ao serviço militar. Viriam a ser dois anos muito difíceis já que, poucas semanas após ter 

entrado em território suíço, foi detido por mendigar. Ao final de algum tempo, começou 

por ser jornalista e escrever para algumas redações locais (Lozano 2012: 63-70) 

Depois de uma breve passagem por outros países, Mussolini regressa a Itália e 

alistou-se no exército italiano onde permaneceu dois anos. A partir daí começava a sua 

vida pessoal e profissional, essencialmente como jornalista e político. Mussolini partiu 

do socialismo radical, mas as suas opiniões transformaram-se devido à influência da 

leitura de Sorel, Nietzsche e Pareto. Embora não tivesse formação superior, Benito lia 

muito e sabia exprimir-se bem tanto em livros, artigos como em vários discursos. Perante 

uma Itália com graves carências financeiras e humanas, mesmo depois de sair vitoriosa 

da Primeira Guerra Mundial, começa a ascensão do movimento fascista, liderado por 

Mussolini. O Estado era considerado por ele como o valor supremo e os indivíduos 
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existiam apenas para o beneficiar, dominando toda a vida do sujeito, sem que tenha de se 

justificar perante tal ato. Defendia, ainda, que a igualdade política dos homens e o 

princípio da maioria era absurdo e que o verdadeiro líder não deve ser eleito pela maioria 

do povo, mas sim por certos cérebros iluminados (Lozano 2012: 70-76). 

Mais importante que a política social foi a política nacional. O nacionalismo foi o 

fundamento do fascismo. Invocava a grandeza da velha Roma que Itália tinha que 

reconstruir. Ambicionava conquistas nos territórios em volta do Mediterrâneo, onde 

Roma dominara (Francesconi 2009: 4-8).  

Em volta de tudo isto o fascismo ergueu um estilo de vida bélico, romântico e 

emotivo. A sua amálgama de palavras de ordem revolucionárias, conservadoras e sociais 

dificilmente se pode chamar de sistema. Neste só foram puros a ideia da ditadura apontada 

para o estado totalitário e o nacionalismo. Tudo o resto não passou de frases e formas de 

organização escolhidas por razões táticas. Demonstrou a possibilidade de uma nova forma 

de ditadura que se serviu da organização das massas, imitando partidos socialistas, e de 

palavras de ordem sociais para suprimir os partidos que lutavam por uma mudança social. 

Tudo isto se mostrou tão atraente que outros líderes, mesmo na monarquia, vieram a 

imitar os métodos fascistas (Francesconi 2009: 4-8) 

O fascismo italiano foi uma tentativa de submeter o irracional a um sistema 

relativamente racional. O comunismo russo, contrariamente fez de elementos racionais 

um sistema irracional. O nacional-socialismo alemão, extinguiu os últimos restos de 

racionalidade: foi o irracional transformado num sistema irracional (Theimer 1977: 318). 

Mussolini viu bem a diferença. Primeiro, troçou dos seus imitadores alemães e dos sues 

mitos biológicos. Depois, acabou por se deixar contagiar pelo seu discípulo que, 

posteriormente, se tinha tornado mestre (Theimer 1977: 318). 

O austríaco Adolf Hitler (1889-19945) expôs a sua doutrina política no conhecido 

livro Mein Kampf (1924-1927). No centro do seu pensamento está o mito racista. Defende 

que a história mundial assenta na raça ariana, aquela que criou toda a cultura. Ao misturar-

se com as raças inferiores deu origem à decadência social. Segundo Hitler a política deve 

corrigir o sucedido e a raça nobre deve ser criada de novo. Enquanto isso prevê que um 

povo tenta aniquilar o mundo ariano: os judeus. Eles formam uma organização universal 

e secreta e têm uma influência enorme. O objetivo dele é a criação de um Estado de 

mulatos que depois há-de cobrir toda a Europa. Para Hitler, os judeus motivaram a 

Primeira Guerra Mundial para aniquilarem a Alemanha. A alta finança judaica e o 

bolchevismo trabalham em conjunto para conseguirem a soberania judaica universal. 
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Posto isto, ambicionava criar um Estado nacional forte e eliminar todos os outros partidos, 

lutando contra os judeus e criar a raça superior. Para isso, a Alemanha teria de conquistar 

terras em leste e ali estabelecer alemães (Cohnen, 2019: 36-45). 

Hitler repudiou todas as ideias do liberalismo, do cristianismo e do humanismo. 

Não aceitou a doutrina do valor do indevido, do direito do homem, da igualdade. Em 

lugar da democracia devia surgir o imperialismo e, segundo ele, o líder tinha o direito de 

conquistar e dominar. Como último objetivo, idealizou uma sociedade hierarquicamente 

feudal: primeiro, o chefe divino; seguido da alta nobreza constituída por chefes do 

partido; uma terceira camada de membros do partido; mais a baixo a massa do povo; por 

fim a camada escrava dos estrangeiros subjugados. Hitler não admitia a educação do povo 

e o cristianismo devia ser exterminado como sendo uma impostura judaica (Cohnen, 

2019: 36-45). 

O programa social anunciado por ele era mais radical do que o de Mussolini. O 

seu partido denominou-se Nacional-Socialista e até Partido Trabalhista, caracterizado 

pela cruz suástica vermelha. Todavia, conseguiu uma certa consistência na política social. 

A crise económica foi vencida graças a uma ampla economia planificada, atuando em 

parte com métodos originais que serviram a preparação da guerra pois, o nacional-

socialismo de Hitler não pretendia mais nada além de uma revolução universal e da 

convulsão de toda a civilização. O mesmo não guardou segredo do profundo desprezo 

que tinha pelo povo. Descreveu a sua falta de senso crítico e afirmou que o mesmo se 

pode “domesticar” em qualquer ideia por meio de propaganda de mentira. O facto é que 

milhões de pessoas ficavam em êxtase com os seus discursos desequilibrados e de mau 

estilo. Ele foi um chefe carismático em cuja presença despreza a razão. O seu 

nacionalismo desenfreado convenceu (Theimer 1977: 320). 

O Tratado de Versalhes e a posterior crise económica na Alemanha motivaram a 

ascensão de Hitler. A base social do movimento hitleriano foi manifestamente a classe 

média arruinada pela inflação e pela crise. No momento da ocupação do poder, a sua base 

de massas era muito maior do que se tinha verificado em Itália com o fascismo. A situação 

económica desta foi apenas um dos fatores participantes. O complexo de ideias a que 

Hitler fez apelo remontava a fontes burguesas, socialistas, monárquicas, militaristas e 

outras, a quem ele nas suas promessas económicas fez algumas cedências (Theimer 1977: 

321-322). 

A ordem económica não foi formalmente modificada, porém os nazis intervieram 

mais na economia do que os fascistas. Sem mudar a situação da propriedade, à exceção 
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do despojamento dos judeus, edificaram uma ampla economia e não havia falta de 

emprego. Foi adquirido ao preço da liberdade e, depois do comunismo, nada lançou tanto 

descrédito sobre a economia planeada do Estado como o regime nazi. O regime foi total 

mesmo na economia, embora não tanto como no campo político e cultural. A 

regulamentação e a limitação da vida espiritual sobre este sistema era uma expressão do 

seu profundo desprezo pelo espirito. Ainda mais vivos estão os métodos de perseguição 

da ditadura de Hitler que qualitativamente ultrapassaram o modelo comunista. A 

perseguição dos adversários políticos e de todos aqueles com opinião diferente atingiu 

uma extensão nunca vista no Ocidente. O assassínio de milhões em nome da quimera 

racista não tinha afinal qualquer finalidade política (Theimer 1977: 323). 

Sobre os golpes do totalitarismo, o nacionalismo desmoronou-se. A propaganda 

monopolista do sistema, com os seus métodos anti racionais, contribuiu para a sua solidez 

(Theimer 1977: 325). 

Depois do fascismo e nazismo, deve considerar-se outro grande estado totalitário: 

o manifesto comunista de Leste. Ele partiu de uma base completamente diferente e veio 

acabar num sistema de natureza bastante semelhante. Foi de facto o modelo para os 

outros. Aqui começou a destruição dos conceitos liberais e racionais. A revolução 

comunista começou com um sistema de nacionalismo político, em nome de um marxismo 

puro. Lenine (1870-1924), foi o marxista ortodoxo que seguiu todos os dogmas do seu 

mestre: determinismo histórico, predestinação social, nacionalismo utilitário do homem, 

a dialética, o curso racional da História, as contradições do capitalismo, a missão 

salvadora do proletariado industrial, a ideia do fim da história. Todas estas doutrinas 

foram levadas ao exagero com Lenine. O facto dos partidos sociais-democratas se terem 

moderado por toda a parte, não lhe pareceu uma mudança espiritual. Ele viu aí apenas 

traição. O homem tinha-se afastado da verdadeira fé. A revolução violenta era o único 

caminho para os trabalhadores. Os capitalistas nunca se deixariam dissuadir por meios 

democráticos para assistir à introdução do socialismo. Lenine partiu do sindicalismo e foi 

buscar elementos essenciais que realmente separavam esta ala revolucionária do 

movimento proletário da social-democracia reformista. Na prática, transformou-se 

rapidamente numa fachada ao serviço de uma ditadura centralizadora. Exaltou a ditadura 

do proletariado que Marx mencionou apenas de passagem: o então pequeno proletariado 

russo deveria ditar leis a todo o povo, mas em si devia estar organizado democraticamente 

por meio do sistema soviético. Na realidade, o que surgiu foi a ditadura de Lenine e a sua 

máquina do partido (Theimer 1977: 327). 
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Defendeu o determinismo histórico. Acrescentou um elemento voluntarista ao 

marxismo. Com efeito, praticar com tais meios na Rússia uma revolução proletária, onde 

não se desenvolvera ainda o grande capitalismo, a grande indústria. A teoria de Lenine 

sobre a revolução universal mostrou-se errada. Nos países industriais desenvolvidos o 

comunismo não se instituiu. A maioria dos operários permaneceu fiel a social-

democracias porque não queriam uma ditadura sangrenta e elegeu o reformismo que só 

depois da Primeira Guerra Mundial festejou o seu pleno triunfo. As restantes camadas 

populacionais eram já contra o comunismo como contra o socialismo. Finalmente, a 

autoridade do Estado opôs-se por toda a parte às tentativas comunistas de revolução. A 

revolução comunista venceu apenas em países subdesenvolvidos (Theimer 1977: 328-

329). 

O comunismo alterou-se tanto em poucas décadas que as teorias de Lenine já só 

têm importância histórica. É hoje um sistema de três degraus de fugas à verdade e erros: 

a sua base, o marxismo, o Leninismo, e por último o comunismo atual (Theimer 1977: 

330). 

Lenine fora ainda um chefe carismático. O culto do seu corpo embalsamado 

simboliza até hoje o elemento religioso. O comunismo, ainda mais que todos os outros 

sistemas totalitários, não se entende sem os meios religiosos e sociológicos. O seu 

objetivo moral, a sua doutrina de libertação aproximam-no da religião, a respeito da sua 

filosofia materialista e a respeito do facto de muito não passar de um artifício para os 

factos contrários com a religião primitiva. Com a morte precoce de Lenine o comunismo 

russo esteve perante uma nova situação. A revolução universal fazia-se esperar. Não 

restava senão elevar primeiro a Rússia em si, como um Estado socialista, mas ao mesmo 

tempo numa grande potência moderna industrializada (Theimer 1977: 330). 

O espírito nacional que Moscovo chamou para a guerra, nunca mais terminou. As 

dificuldades com os subordinados nacionalistas da Europa Oriental, veio acrescentar-se 

o conflito com a China. Aqui o comunismo surgiu desde o princípio altamente 

nacionalista e com a ambição de fazer do atrasado império central uma moderna potência 

mundial (Theimer 1977: 339). 

Por trás da fachada do marxismo esconde-se, ainda mais do que na Rússia, uma 

variedade de factos contraditórios. Não foi uma revolução proletária nos pequenos centros 

industriais, mas sim um exército aventureiro de camponeses que levou o comunismo ao 

poder. Ainda mais que na Rússia, o socialismo chinês mostrou feições utópicas. De novo 

um grupo de fanáticos chegados ao poder esboçou no papel a nova sociedade e começou 
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a pô-la em prática com meios violentos de coação. A extinção da pessoa a favor de um 

Estado atingiu um auge de um pano de fundo histórico e social. Perante o totalitarismo 

chinês, o russo quase parece liberal (Theimer 1977: 339). 

A ameaça totalitária ao mundo liberal ainda não foi extinta, embora que o regime 

democrático esteja já presente na maioria dos países. Naturalmente, o homem é digno dos 

seus direitos, mas os regimes totalitários parecem querer sempre anulá-los e mostrar 

apenas o lado do dever. É extremamente importante e urgente conhecer a essência do 

totalitarismo para que com o devido tempo possam ser tomadas as medidas necessárias. 

A educação de todos deverá passar, no futuro, por conceitos base de política e suas 

ideologias para evitar a regressão e o fracasso do regime democrático. Aquilo por que 

tantos lutaram no passado, outros tantos devem fazê-lo de agora em diante e não deixar a 

última palavra ao totalitarismo. 

A democracia não é a mera ação de votar e escolha de um líder. É muito mais que 

isso. A democracia é a nossa liberdade individual, é o nosso contributo para a sociedade, 

para a nação. Para melhor se entender a democracia, é essencial examinar o seu processo, 

para dar espaço à sua rápida e melhor progressão. 
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2. Comunicação política  

O termo em si indica comunicação, pois qualquer ação política passa por este 

processo. A comunicação na política serve para iniciar um movimento doutrinário, 

construir uma estrutura com base em ideologias, aumentar essa estrutura, governar e fazer 

oposição, seja para qualquer sistema político e organização do Estado (Fernandes, 

2010:121-124). 

A comunicação é uma das características mais importantes na democracia, já que 

está diretamente ligada ao voto e à escolha do eleitor. Quanto mais informação e 

conhecimento da governação, mais se afirma a democracia, apesar de provocar o 

contrário em Portugal. Pessoas com mais habilitações literárias assumem uma maior 

desconfiança no que respeita à liderança do país. Cada cidadão é livre de exercer os seus 

direitos e, inclusive, participar nos debates coletivos e, por sua vez, existe uma procura 

superior de afirmação nos pontos de vista individuais com vista a influenciar a decisão. 

Este processo passa pela troca de informação na rádio, televisão, revistas, jornais, internet 

e líderes de opinião pública. Portanto, os regimes democráticos devem manter um fluxo 

considerável de informação através de dois planos: apresentação da entidade e a constante 

influência dos cidadãos. O primeiro plano visa a notoriedade do candidato e tudo em volta 

do mesmo. Foca-se, sobretudo, na criação de uma imagem benéfica em relação aos outros 

concorrentes e ideias. O segundo plano visa o convencimento das pessoas através da 

persuasão e, posteriormente, o apoio das mesmas. Em qualquer uma das fases são 

definidos os objetivos a alcançar, como: o público-alvo, o prazo das iniciativas e as 

formas mais adequadas para desenvolvê-las. Também, nestas duas fases, a comunicação 

é antecipada pela própria organização a fim desta não lhe ser roubada pela comunicação 

social ou pela concorrência e formarem uma imagem pejorativa. Quando a comunicação 

política não atinge o público esperado, significa que a mensagem que está a ser 

transmitida não demonstra interesse e pode até ter um efeito negativo (Fernandes, 2010: 

118-121). 

Uma comunicação eficaz na política é essencial, assim como as técnicas de 

marketing, os objetivos claros e as convicções sólidas. Não é ao acaso que, a maioria dos 

líderes políticos, são escolhidos consoante a sua capacidade de oratória (Fernandes, 2010: 

118-121) 
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Para que se verifique a eficácia da comunicação na política, esta serve-se de 

diferentes recursos que estabelecem a ponte entre os partidos políticos e os respetivos 

lideres com os cidadãos que reúnem as condições para o direito de voto. 

2.1 Marketing político 

O Marketing político caracteriza-se por um conjunto de estratégias utilizadas para 

relacionar o partido e o respetivo líder político com o seu público-alvo. Através de boas 

ações de marketing político é possível criar uma comunicação esclarecedora acerca das 

suas propostas e intenções e, assim, transmitir os seus ideais e, possivelmente, alcançar 

mais votantes a seu favor. (Gabriel, 2018). 

Um bom exemplo deste recurso está na campanha eleitoral do mediático 

presidente Donald Trump, já que no final do ano de 2016 venceu as eleições presidenciais 

nos Estados Unidos quando muitas pessoas o achavam derrotado. Trump apostou numa 

das estratégias mais eficazes e rápidas para a propagação de dados a nível universal. 

Estamos a falar do Big Data que consiste no armazenamento de informações e dados 

acessíveis a servidores e empresas remotamente. Para além deste método, a empresa de 

assessoria contratada por Trump comprometeu-se no envio de mensagens direcionadas 

aos republicanos e americanos indecisos no intuito de ganhar votos e diminuir a 

quantidade de votantes para a adversária, Hillary Clinton. (Gabriel, 2018). 

O marketing político distingue-se de propaganda, pois está vocacionado para os 

valores, para a transparência e, quando utilizado, tende a ser estritamente profissional. 

Especificamente, marketing político é o meio através do qual a organização política 

pretende  

 Comunicar e desenvolver credibilidade e confiança junto dos seus apoiantes 

e restantes eleitores; 

 Interagir e responder aos seus apoiantes, concorrentes e público em geral com 

a finalidade de desenvolvimento das políticas e estratégias; 

 Através de diversos meios de comunicação, proporcionar a informação 

esperada num estado democrata liberal; 

 Proporcionar formação, recursos informativos e materiais de campanha dos 

candidatos, relações-públicas, agentes e outros ativistas locais do partido; 

 Influenciar e incentivar os cidadãos em geral a apoiar os candidatos da 

organização (Sousa, 2009). 
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Gabriel (2018) propôs as seguintes estratégias de marketing político: 

 Desenvolver uma marca política: uma das coisas mais importantes para um 

político é a forma como é visto pelas pessoas. Alguns políticos querem ser 

reconhecidos pelo povo como um representante da saúde, da educação ou dos 

animais. Enquanto isso, outros querem ser vistos como entendedores de 

economia ou representantes de uma parcela minoritária e desfavorecida da 

população; 

 Agrupar pessoas: um político precisa de um grupo de pessoas a seu lado que 

o apoie nos seus propósitos e ideais. Antigamente, aproximavam-se as 

pessoas através da militância e do ativismo. Hoje, os métodos encontram-se 

a nível tecnológico com o uso de redes sociais e outros meios de comunicação 

(televisão, rádio), é possível criar debates que vão ao encontro de interesses 

de várias pessoas; 

 Criar conteúdo: através de um vasto leque de material de qualidade, como 

vídeos, textos e imagens, é possível ao partido ou ao líder atingir três grandes 

objetivos numa campanha eleitoral. São estes: mencionar e justificar cada 

projeto ao seu eleitorado; trazer visibilidade à campanha; e, reencaminhar os 

eleitores para a comunidade gerada em redor do partido; 

 Utilização das redes sociais: face ao grande número de internautas e 

utilizadores das redes sociais, é extremamente importante que um partido 

político tenha imaginação e tempo para dedicar à comunicação digital, até 

porque esta, eventualmente, trará muitos benefícios como a aproximação ao 

público. (Gabriel, 2018). 

Em Portugal, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa é um ótimo exemplo face às 

estratégias do marketing político. Desde o início é conhecido como o “presidente dos 

afetos”, o que transmite, a qualquer cidadão, otimismo e solidariedade. Em relação à 

segunda estratégia, Marcelo sempre fez e faz questão de manter a seriedade e os 

compromissos da nação, mas fá-lo paralelamente com o seu povo. É mencionado, muitas 

vezes, nos meios de comunicação social e redes sociais devido ao facto de estar 

constantemente rodeado pelos cidadãos, inclusive, interagir intimamente com os mesmos. 

Este tipo de gestos, transformados em conteúdos digitais, refletem em inúmeras 

publicações e partilhas que trazem, ao presidente, notoriedade e admiração. (Serrano, 

2017).  
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2.2 Fatores que influenciam o comportamento eleitoral 

Como já foi referido, a campanha publicitária e a propaganda política servem para 

incentivar a maior adesão às urnas, mas também com o objetivo de influenciar a opinião 

dos indivíduos no momento de votar. Essa influência depende de vários fatores, alguns 

de ordem individual ou contextual e do meio social e político de cada lugar. (Gomes, 

2004). 

Apresenta-se uma classificação geral destes fatores, utilizada por Johnston, em 

1986, através de duas características: dos votantes como indivíduos, em cada eleitor 

pertence ou não a um ou vários grupos sociais, determinando uma vontade em votar em 

certo partido que pode ser compartilhada com os restantes membros do grupo; e, de 

características contextuais dos meios ambientes locais, estas dependem de fatores 

geográficos espaciais em função da sua composição social geral, da cultura política em 

particular, da estrutura económica e os aspetos locais das características de uma campanha 

e uma eleição particular. (Gomes, 2004). 

A consideração da primeira classificação relaciona-se com os estudos individuais 

de sociólogos, enquanto a segunda classificação produz uma maior variedade de análises. 

Deste modo, listou-se um conjunto de fatores explicativos para o comportamento eleitoral 

(Gomes, 2004): 

 Efeitos de contágio: influência das atitudes individuais devido a relações com 

outros eleitores da mesma área de residência; 

 Efeitos de cultura política regional: influência das atitudes pessoais consoante 

o lugar e a socialização e educação que aí predominam; 

 Efeitos de proteção local: influência das atitudes pessoais quando os eleitores 

dão o seu apoio a um partido político, porque consideram a melhor decisão 

para a defesa de um determinado lugar e respetiva comunidade. Por exemplo, 

a implantação de uma empresa química pode levar a este tipo de 

comportamento eleitoral; 

 Efeitos da campanha eleitoral: este efeito é medido por estudos e 

questionários a que os eleitores são submetidos durante o período da 

publicidade eleitoral. Também pesquisas próximas às eleições são grandes 

influenciadoras de votos. Muitas vezes, os eleitores deixam-se convencer por 

resultados mais positivos em relação a outros partidos, já que não gostariam 

de ver o seu voto derrotado; 
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 Efeitos de vizinhos e amigos: ocorre por parte do eleitor e do candidato, uma 

vez que cada pessoa é um foco emissor de informações e persuasões 

favoráveis; 

 Efeitos de relocalização e imigração: este efeito pode estar presente em duas 

situações: quando um imigrante chega a um certo lugar e, para facilitar a sua 

integração, vota de acordo com o povo local; quando os imigrantes fazem os 

partidos alterarem a sua evolução histórica em função da mudança de 

comportamentos dos novos grupos (Gomes, 2004). 

A comunicação política não é mais que todo um conjunto de estratégias pré 

definidas por líderes partidários, colaboradores e restantes membros pertencentes ao 

mesmo partido. Essas estratégias visam o emprego de todo o tipo de ações e discursos 

que melhor servirão para a crescente notoriedade desse mesmo líder junto dos seus 

potenciais apoiantes. Para isso, existem inúmeros meios que facilitam a sua 

implementação, mais recentemente os meios digitais. Aprovadas essas estratégias, é 

necessário deixar a teoria e colocá-las em prática. A propaganda é um processo no qual o 

líder e respetivo partido poderão tirar proveito, porém, no final, sairão beneficiados ou 

prejudicados face às questões que tratarem e de que forma, mais ou menos eficaz. 
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3. Propaganda política 

 A imagem que os cidadãos têm dos políticos resulta daquilo que lhes é transmitido 

pelos diferentes instrumentos de comunicação, sobretudo os media. A imagem projetada 

é previamente estudada pelas assessorias, com o objetivo de explorar convenientemente 

as diversas características de cada instrumento de comunicação. A importância destes 

“palcos” na construção da imagem de um político é inquestionável e, desde então, tem 

aumentado a procura aos chamados spin-doctors, verdadeiros criadores de imagens que 

utilizam todas as estratégias e dispositivos ao seu dispor com o propósito de beneficiarem 

o político para quem trabalham. Por dispositivo entendemos qualquer elemento que 

permite ao político ter contacto com os eleitores, seja individualmente ou em grupo. As 

diferenças entre estes dispositivos verificam-se a seis níveis, tal como explica o artigo (A 

comunicação política na era da internet), do autor João Canavilhas: 

 Acesso: o acesso à mensagem pode ser direto ou indireto. É direto quando não há 

qualquer intermediário entre emissor e recetor. Nesta situação, o político tem o 

controlo total sobre o conteúdo e está sujeito a uma reação imediata do cidadão, 

mas o facto de ela ser testemunhada por jornalistas, pode ter um efeito vantajoso 

ou não. A notícia desta reação enquadra-se no acesso indireto à mensagem, pois 

os cidadãos têm contacto com o acontecimento através de conteúdos codificados 

por jornalistas que, devido às condições do meio e à intermediação, podem refletir 

melhor ou pior a realidade; 

 Características: dependendo do formato (vídeo, áudio, papel) e do suporte 

(televisão, rádio, imprensa escrita ou Internet), a mensagem terá diferentes 

impactos junto dos cidadãos, não só pela força dos conteúdos junto dos recetores, 

como pela dimensão da audiência; 

 Dimensão da audiência: quantidade de sujeitos que, potencialmente, pode receber 

a mensagem. Este é o tópico mais valorizado pelos políticos. A maior parte das 

ações de campanha são delineadas de acordo com as agendas dos media, 

garantindo-se assim a cobertura do acontecimento, o que aumenta a audiência. A 

dimensão está intimamente ligada com o suporte de distribuição; 

 Distribuição: Forma como a mensagem chega aos cidadãos. A distribuição pode 

ser em massa ou pessoal. Os meios de comunicação integram-se no primeiro caso, 

enquanto as ações de rua e as sessões de esclarecimento, por exemplo, se 

inscrevem na distribuição pessoal; 
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 Tempo de emissão/receção: é o espaço temporal que decorre entre a produção da 

mensagem e a sua chegada ao destino. É simultânea no caso dos comícios e das 

ações de rua, contrariamente no caso da transmissão via media ou dos panfletos, 

por exemplo. A simultaneidade tem a vantagem do político receber um feedback 

direto e imediato, um aspeto importante durante as campanhas, já que é uma forma 

de reconsiderar estratégias; 

 Custos de produção: gastos económicos relativos à criação e distribuição das 

mensagens. Meios tradicionais como os cartazes e panfletos tornaram-se mais 

caros devido à profissionalização das estruturas de campanha e ineficientes devido 

à gradual preocupação dos eleitores com as consequências ambientais.  

O termo “propaganda” não é novo na política, embora esteja um pouco 

ultrapassado. Atualmente, descreve-se propaganda como um processo de comunicação 

unidirecional onde o público é sujeito aos apelos políticos (Capelato, 1999: 67-78). A 

propaganda existe desde as manifestações mais primitivas até à sua evolução em vastas 

áreas. Até àquilo que hoje se conhece, o conceito foi crescendo nomeadamente nas 

técnicas de comunicação que utiliza. A persuasão é considerada uma dessas técnicas e 

também uma finalidade, já que visa a influência das audiências passivas. (Capelato, 1999: 

67-78). 

No que se refere à propaganda política, as experiências alemã e italiana deram que 

falar no século XX. Segundo Hannah Arendt (1978), filósofa alemã, os nazistas e fascistas 

inspiraram-se na propaganda comercial norte-americana, embora com características 

especificas, tais como: o uso de insinuações indiretas e ameaçadoras; a linguagem 

facilitada para atingir as classes incultas; o apelo às emoções; as repetições; as promessas 

de benefícios ao povo; promessas de união e fortalecimento mundial.  

A esse respeito, cite-se as palavras que Hitler indica em Mein Kampf: “a arte da 

propaganda consiste em ser capaz de despertar a imaginação pública fazendo apelo aos 

sentimentos, encontrando fórmulas psicologicamente apropriadas que chamam a atenção 

das massas e tocam os corações.”. (1925 apud Capelato, 1999: 67-78). Goebbels também 

expôs a sua ideia de propaganda dizendo que: “é boa a propaganda que leva ao sucesso 

(…). Esta não deve ser correta, doce, prudente ou honorável (…) porque o que importa 

não é que uma propaganda impressione bem, mas que ela dê os resultados esperados.” 

(Capelato, 1999: 67-78). 
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O autor, Pierre Ansart (1983) afirma que o totalitarismo produz estruturas sócio 

afetivas que se identificam por uma dimensão emocional intensa. Em função desta, a 

propaganda política atua no sentido de produzir emoções junto do povo consoante o 

momento. No caso das experiências totalitárias, as emoções que se desejam estão ligadas 

ao amor pela nação e respetivo líder e outras mais especificas como o antissemitismo. A 

abordagem a estas emoções ocorre através dos meios de comunicação, mas os sinais 

emotivos são captados por outros meios, como: literatura, cinema, teatro, pintura, 

comemorações, manifestações cívicas, etc (Capelato, 1999: 67-78). 

Com vista ao aperfeiçoamento e à preparação de massas para as tarefas nacionais, 

o governo hitleriano criou, em 1933, o novo Ministério da Informação Popular e da 

Propaganda. A organização, gerida por Goebbels, divulgou as atuações do partido por 

toda a parte. Desta forma, a Alemanha foi coberta por panfletos, cartazes e jornais 

distribuídos nas ruas, nas caixas de correio ou lançados por aviões. As palavras de ordem 

eram repetidas com recurso a altifalantes, assim como os slogans de fácil assimilação. De 

forma a unificar o povo e afrontar os adversários, havia desfiles dos membros nazis, 

vestidos a rigor, que entoavam os cânticos e hinos ao som de fanfarras (Capelato, 1999: 

67-78). 

Relativamente à propaganda política nos meios de comunicação, na tendência 

totalitária, ela adquire força maior, pois o Estado exerce censura sobre determinadas 

informações e manipula-as. Na Alemanha, o rádio foi dos principais instrumentos de 

manipulação, já o fascismo de Mussolini, priorizou a imprensa escrita como principal 

canal de divulgação de propaganda. Mussolini era considerado o jornalista mais famoso 

de Itália e muitos dirigentes fascistas tinham já exercido a profissão e, nesse sentido, a 

imprensa tornou-se um instrumento do Estado ao serviço da nação (Capelato, 1999: 67-

78). 

3.1. Dispositivos tradicionais 

 Meios de comunicação social 

Os media são dos dispositivos tradicionais mais procurados para as campanhas 

políticas, já que têm um elevado nível de influência junto das pessoas. A credibilidade 

dos meios de comunicação provém do direito à informação livre e à crítica, sendo um 

dispositivo que os políticos não podem influenciar. Neste sentido surgem os assessores, 

profissionais que procuram criar as melhores condições para que a atividade dos políticos 
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suscite a atenção dos media. Não é por acaso que as conferências de imprensa passam nos 

horários dos telejornais, programam-se ações de campanha em função das horas de 

encerramento dos jornais ou contactam-se partidários para fazerem intervenções nos 

fóruns radiofónicos, como se fossem meros cidadãos. Assim se consegue espaço nos 

meios de comunicação, com vista a alcançar um vasto público com custos muito 

reduzidos e sem a marca de uma ação de campanha eleitoral. Os spin-doctors são hoje 

uma peça fundamental em qualquer estrutura de poder, assegurando que a informação 

sobre a sua organização veiculada pelos media maximiza os aspetos positivos e minimiza 

ou descora os aspetos negativos (Canavilhas, 2009). 

A eleição de Barack Obama, em 2008, para a presidência dos Estados Unidos, 

teve, por várias vezes, nas manchetes. Ora por questões políticas, ora por questões raciais, 

a verdade é que o ex presidente norte americano deu muito que falar. Marcou as pessoas 

e o seu país durante a sua campanha eleitoral que, posteriormente, o levou a uma vitória 

notável e um feito histórico na democracia através da constante utilização das redes 

sociais e dos media na sua comunicação política. Segundo o estudo da Pew Internet & 

American Life Project, mais de metade da população com idade para votar utilizou a 

internet para se envolver no processo político durante o ano eleitoral. Michael Cornfield, 

cientista político e consultor da PEW Internet, foi mais longe ao afirmar que “(…) sem 

Internet não haveria Obama”. A principal mudança da estratégia comunicacional durante 

as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2008 em comparação com as eleições 

de 2004, consistiu na partilha de informações e mensagens políticas via e-mail, redes 

sociais e mensagens instantâneas. Desde então, Obama tem servido de exemplo para 

outros países democráticos, convidando os cidadãos a comentarem e a aderirem a 

programas e debates políticos. Portugal não é exceção. As eleições para a Assembleia da 

República, em 2009, mostraram a evolução e preocupação na manutenção de sites de 

partidos como o PS e PSD, utilizando grande parte das ferramentas que existem 

atualmente (Barbosa e Motta, s/d). 

Em Portugal, António Costa centra-se no enquadramento político dos assuntos 

com o objetivo de mobilizar o consenso público e influenciar a cobertura jornalística. 

Neste modelo, visa essencialmente a produção de mensagens e transparência nas políticas 

governamentais, a divulgação de informação de interesse comum, a mobilização do 

público e os apoiantes, criando confiança no governo e, ao mesmo tempo, conservar o 

poder político e legitimar as decisões do governo (Serrano, 2017). 
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Os políticos têm nos media um suporte indispensável para chegarem aos eleitores 

com as suas mensagens, as suas propostas, as suas promessas, no entanto, os jornalistas 

fazem dos políticos protagonistas do seu campo de notícia. Num período eleitoral, é 

inegável que os meios de comunicação e o jornalismo influenciam escolhas. Mas é 

importante que eles também não ignorem que são influenciáveis. Em defesa da 

democracia, é importante o critério de seleção ou omissão que os media escolhem em 

relação ao universo dos partidos ou candidatos sujeitos a eleição (Oliveira, 2015). 

Através das redes sociais e do jornalismo, a manipulação tem-se alinhado com as 

novas tecnologias que se tornaram peças essenciais utilizadas para notícias verídicas ou 

fake news, onde visualizações e partilhas, conseguem alcançar mais velocidade que uma 

notícia no telejornal. Essas notícias, ganham imediata repercussão, alastrando-se e 

convertendo opiniões públicas, onde a realidade é apresentada ao telespectador ou leitor, 

de maneira criteriosa, seletiva e hierarquizada. Quando os media transformam um facto 

em notícia, o mesmo recebe a atenção pública e a credibilidade que, gradualmente alcança 

o objetivo principal: o poder de persuasão junto da sociedade (Oliveira, 2015). 

As imagens abaixo exemplificam a intervenção da comunicação social nas 

campanhas políticas. A primeira imagem representa um artigo online do Observador, 

sobre Marcelo Rebelo de Sousa. A segunda imagem representa uma capa do jornal 

americano The New York Times, sobre a vitória de Donald Trump nas presidenciais de 

2016. 

 

 

Figura 1: Campanha eleitoral 2016 de Marcelo Rebelo de Sousa.1 

 

                                                 
1 Imagem disponível em: https://observador.pt/2016/01/11/marcelo-campanha-do-homem-

imperfeito-quer-do-povo/  
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Figura 2: The New York Times anuncia a vitória de Trump em 20162 

 

 Ações de campanha no terreno 

Estas ações referem-se a: comícios, discursos, sessões de esclarecimento e visitas 

a locais públicos. No início eram muito importantes para que os candidatos pudessem 

estabelecer ligação pessoal com os seus apoiantes, porém, atualmente, foca-se na 

dimensão de audiência dependendo da cobertura dos media nestas mesmas ações. 

Consoante o tipo de campanha, estas ações podem variar na sua importância. Em eleições 

autárquicas, por exemplo, as ações de rua são essenciais na aproximação de candidatos e 

eleitores. Já os comícios têm vindo a perder importância. Mais do que divulgar a 

mensagem, estes eventos serviam para demonstrar a força das candidaturas em 

determinadas localidades, no entanto, com a introdução de música, os comícios são mais 

um espetáculo montado para os media (Canavilhas, 2009). 

A imagem abaixo exemplifica um comício de Jair Bolsonaro, durante as 

presidenciais brasileiras de 2018. 

                                                 
2 Imagem disponível em: https://m.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1833553-apos-vitoria-de-

trump-jornais-dos-eua-registram-alta-de-assinaturas.shtml 
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Figura 3: Comicio durante as presidenciais de 2018, no Brasil.3 

 

 Suportes de propaganda  

Cartazes, panfletos, autocolantes e brindes são alguns dos suportes utilizados pelos 

políticos na propaganda. Presentemente, os habituais cartazes têm vindo a ser substituídos 

pelos mupis (mobiliário urbano), uma solução mais ecológica de divulgar a mensagem. 

Para além de promoverem o partido, os cartazes têm um efeito psicológico junto dos 

eleitores pois indicam uma presença forte e funcionam como catalisador. Os panfletos, 

autocolantes e brindes beneficiam a união entre os candidatos e os eleitores. Os brindes 

possibilitam a aproximação, pois dá ao candidato a hipótese de se apresentar. São ainda 

uma maneira de ampliar a difusão da mensagem, uma vez que as pessoas usam essas 

ofertas. Apesar dos benefícios dos brindes, é um dispositivo caro e tende gerar ruído e 

desprezo pela mensagem no momento da partilha. (Canavilhas, 2009).  

Os cartazes abaixo promoveram campanhas políticas de Obama e Bolsonaro, neste 

caso. 

                                                 
3 Imagem disponível em: https://exame.com/brasil/sem-regra-pre-campanha-vira-vale-tudo-

eleitoral/ 
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Figura 4: Cartaz refernte às presidenciais de 2008, nos EUA.4 

 

 

Figura 5: Cartaz referente à campanha eleitoral de Jair Bolsonaro, em 2018.5 

 

3.2. Dispositivos digitais  

Com o desenvolvimento da internet e das plataformas digitais, a comunicação 

política começou a produzir conteúdos neste campo. Numa sociedade em rede, 

                                                 
4 Imagem disponível em: https://br.pinterest.com/pin/442408363401267881/  
5 Imagem disponível em: https://pt.scribd.com/document/389042414/Santinho-Bolsonaro-Todos-

Os-Estados-PDF  
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caracterizada pela mobilidade, o recurso aos novos dispositivos de comunicação é uma 

enorme oportunidade para a política, embora existam algumas dúvidas em relação à sua 

eficiência junto do eleitorado mais velho. O sucesso de uma democracia baseada nos 

dispositivos online depende, também, de fatores como o acesso universal à internet, a 

formação dos cidadãos com as competências necessárias para utilizarem corretamente os 

novos dispositivos e a qualidade e variedade da informação disponibilizada no meio. 

Ainda assim, os dispositivos online reúnem tantas ou mais vantagens em relação aos 

meios tradicionais. Segundo João Canavilhas, no artigo A comunicação política na era 

da internet, algumas delas são: 

-Capacidade ilimitada de reunir e transmitir informação; 

-Possibilidade de troca de mensagens entre cidadãos, independentemente da sua 

localização geográfica; 

-Acesso à informação consoante o desejo pessoal, sem depender de horários ou 

programações; 

-Aumento da perceção de participação cívica. O contacto constante com os líderes 

políticos aproxima os cidadãos da política; 

-Permite a segmentação do eleitorado de acordo com os diferentes critérios, dando 

oportunidade aos partidos de responderem a questões mais específicas. 

As imagens abaixo exemplificam publicações nas redes sociais de Bolsonaro e de 

Trump. 

 

 

Figura 6: Post de Bolsonaro no facebook.6 

                                                 
6 Imagem disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/06/150617_salasocial_bolsonaro_primeiraemenda_rs 
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Figura 7: Tuit de Hillary Clinton sobre Donald Trum, em 2016.7 

 Em suma, a propaganda acaba por ser um processo dentro da comunicação 

política. Com base em diversos fatores, a propaganda é realizada pelos interessados 

através de suportes tradicionais e suportes digitais. Recentemente, os suportes digitais 

têm vindo a ganhar terreno neste procedimento, já que, devido à globalização e crescente 

melhoria nas tecnologias e na internet, existem cada vez mais utilizadores online. A 

propaganda política nos suportes digitais passa pelos posts nas redes sociais, 

nomeadamente Facebook, Twitter e Instagram, sondagens online e mesmo os media se 

têm adaptado neste sentido, colocando ao dispor do utilizador conteúdos atualizados nos 

respetivos sites e plataformas. 

 Para melhor se compreender os diferentes métodos, assim como as principais 

diferenças da propaganda até agora, justifica-se uma comparação entre a propaganda nazi, 

do séc. XX, e as propagandas de Donald Trump e Jair Bolsonaro, do séc. XXI, por 

exemplo. 

3.3. Propaganda política nazi  

Segundo a dissertação Propaganda – da teoria à prática: uma análise da 

propaganda nazi (2012), da autora Sandra Simões Pais, desde o início que o Terceiro 

Reich ambicionava reeducar o povo alemão através do nacional-socialismo. Este sistema 

traria uma liderança forte e superior, superando os pontos fracos da república de Weimar 

e da democracia. A principal ideologia era o domínio da raça ariana e um novo começo 

para a Alemanha, depois das graves consequências deixadas pela derrota na Primeira 

Guerra Mundial. 
 

                                                 
7 Imagem disponível em: https://abcnews.go.com/GMA/video/election-2016-trumps-hispanics-

tweet-affect-campaign-38922053  
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O principal líder da propaganda nazi foi Joseph Goebbels, ministro do Ministério 

da Cultura Popular e da Propaganda, criada pelo próprio Reich. Embora Hitler tenha 

nomeado Goebbels como ministro, os dois mantinham opiniões distintas em relação à 

propaganda. Hitler defendia que a função da propaganda seria menor no momento em 

que o partido nazi chegasse ao poder. Por sua vez, Goebbels afirmava que a propaganda 

deveria ser contínua, mesmo depois do partido ter alcançado o poder. Serviria não só para 

mobilizar as massas que iriam sustentar o sistema, como também seria responsável por 

manter o nível de entusiasmo e compromisso para com os fundamentos ideológicos do 

regime. Mas o objetivo era mútuo. Hitler e Goebbels planearam uma propaganda para 

que esta não movesse um só povo, mas para que atingisse grande parte das nações 

europeias, enaltecendo a pureza do sangue e ao glorificar os instintos mais elementares 

da violência e destruição.  

A ideia de formar um ministério da propaganda surgiu em 1933. Goebbels dizia: 

Estamos a pensar em criar o Ministério da Educação Pública, no 

qual o cinema, a rádio, a arte, a cultura e a propaganda estarão 

combinados. Este novo tipo de organização revolucionária estará sob o 

controlo do poder central e incorpora firmemente o ideal do Reich 

Assim, visava “disseminar o esclarecimento e a propaganda política do governo 

do Reich e a reconstrução nacional da pátria alemã, no seio da população”.  

O ministério fora dividido em catorze departamentos. David Welch (2002) 

menciona sete: o departamento de legislação e questões legais, finanças, orçamento e 

contabilidade; o departamento de coordenação do esclarecimento popular e da 

propaganda; o departamento responsável pelas emissões de rádio; o departamento 

responsável pela imprensa nacional e estrangeira; o departamento responsável pela 

indústria cinematográfica; o departamento responsável pelo teatro; o departamento que 

controlava a música e as artes. Através dos mesmos foi possível uma melhor organização 

da propaganda nazi, nomeadamente nos meios de comunicação usados na difusão das 

respetivas ideias.  

Ainda baseado na dissertação Propaganda – da teoria à prática: uma análise da 

propaganda nazi (2012), da autora Sandra Simões Pais, são muitos os meios de 

comunicação que podem ser utilizados na propaganda para passar a sua mensagem para 

o público. Em relação à propaganda nazi, os meios de difusão foram muito importantes 

para alcançar os objetivos já delineados. 
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Imprensa: O primeiro meio da propaganda que Alejandro Pizarroso Quintero 

aborda é a imprensa. Segundo o autor, no momento da ocupação nazi no poder, existiam 

4700 diários na Alemanha, sendo que destes somente 121 publicações se encontravam ao 

serviço do regime, situação que se viria a alterar rapidamente já que, menos de dois anos 

depois, os nazis publicavam diretamente 436 diários e continham quase toda a imprensa 

nacional. O primeiro grande meio de informação do Partido Nazi foi o Völkischer 

Beobachter, orientado por Dietrich Eckart e Alfred Rosenberg. Em 1933, este meio 

publicava cerca de 127000 exemplares em duas cidades, Berlim e Munique e, 

posteriormente, em Viena. Como meio oficial, as suas publicações aumentaram a um 

compasso frenético no período de 1933 a 1939. Este aumento foi motivado pelo facto da 

imprensa alemã utilizar campanhas de promoção que poderiam culminar na ameaça 

àqueles que não desejassem assinar ou manter as publicações e devido ao facto de todas 

as publicações comunistas e sociais-democratas, e posteriormente religiosas, terem sido 

abolidas. Quintero (1993) menciona, ainda, que o regime nazi começou por ter um 

controlo externo nas publicações, já que, mais tarde, se apropriou de jornais 

independentes. Todas as publicações estavam sujeitas a censura, cujas regras de 

linguagem se assemelhavam às outrora empregadas pelo fascismo italiano. Regras muito 

rigorosas e que eram repartidas pelos responsáveis de jornais e, futuramente, destrui-las. 

No momento em que a maioria das publicações se encontrava sob o domínio nazi, 

em 1936, a propaganda começa a agir de forma a motivar o interesse do público pela 

imprensa nacional alemã. Segundo Quintero (1993), nesse ano surgiram panfletos e 

cartazes com frases como “quem lê jornais progride mais depressa” e “quem não lê 

jornais vive na lua”. 

David Welch (2002) referencia, ainda, a criação da Câmara da Imprensa do Reich. 

Esta serviu para proteger todos os assuntos relacionados com a imprensa e gerar nos seus 

membros uma disposição fortemente nacional-socialista, reeducando os jornalistas de 

forma a seguirem as linhas definidas pelo partido. Goebbels controlava, assim, tanto os 

profissionais como a corrente das notícias. Após este controlo, o Ministro da Propaganda 

do Terceiro Reich, pretendia que as notícias associadas à propaganda nazi fossem 

completadas com campanhas especiais destinadas a assegurar os comportamentos 

esperados por parte do povo. Essas campanhas tiveram vários objetivos e David Welch 

(2002) faz referência a algumas delas. Desde as campanhas que causavam discussões 

amigáveis acerca da vida em comunidade, até às campanhas que incentivavam a donas 

de casa e os trabalhadores a restringirem os seus consumos de comida, especialmente de 
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carne. Algumas campanhas empreendidas pela imprensa alemã serviam também para 

difundir o antissemitismo nazi. 

Rádio: A rádio teve uma importância irrepreensível na propaganda nazista. 

Quando Hitler chegou ao poder, a rádio já se encontrava sob o domínio de uma empresa 

do governo nacional-socialista, a Reichsrundfunkgesellschaft – RRG. Goebbels defendia 

a importância da rádio não só para criar uniformidade, mas também para guiar a opinião 

pública até aos ideais do nacional-socialismo. De acordo com a investigação levada a 

cabo por Alejandro Quintero (2002), no ano de 1926 existiam na Alemanha mais de um 

milhão de aparelhos de rádio, atingindo em 1933, ano da chegada de Hitler ao poder, o 

número de quatro milhões. Só nesse ano, Hitler emitiu cerca de 50 comunicados por rádio, 

maioria em horário laboral. Antes dos comunicados iniciarem, soavam alarmes para 

forçar os empregados a interromper trabalhos para ouvirem as palavras do Führer.  

Cinema: O cinema foi visto como uma excelente forma de entretenimento. A 

distração social nesta arte foi muito bem pensada no sentido de evitar a produção de 

contrapropaganda. Apesar de não serem considerados meios diretos de propaganda, os 

filmes e documentários transmitiam sempre os vários pontos relacionados ao regime nazi, 

tais como, as questões raciais, morais, sexuais, sociais, entre outras. Goebbels 

ambicionava que o cinema alemão conquistasse o mundo, manipulando as ideias e 

atitudes das pessoas. 

 David Welch (2002) faz referência aos dois documentários mais famosos da 

indústria cinematográfica nazi. O “Triumph des Willens” e o “Olympiade”, “Triunfo da 

Vontade” e “Olimpo”, documentários de Leni Riefenstah. O primeiro tratava o congresso 

do partido em Nuremberga, em 1934, o segundo era um documentário sobre os jogos 

olímpicos de 1936 que se haviam realizado em Berlim, que se vieram a converter num 

grande meio de difusão da propaganda nazi para o exterior popular.  

Literatura: A literatura alemã ao serviço do regime nazi baseava-se nas temáticas 

centrais do Partido Nacional-socialista, sob a escrita de Hans Grimm e Agnes Niegel. A 

literatura de entretenimento continuou também a existir, sendo tolerada e não apoiada 

pelo regime. A literatura era controlada pelo Ministério da Propaganda, o que fez com 

que o número de bibliotecas estatais tivesse aumentado de 6000, no ano de 1933, para 

cerca de 25000, em 1944. Quintero (1993) faz ainda referência ao livro que mais era 
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difundido na altura, como não poderia deixar de ser o Mein Kampf, do Führer Adolf 

Hitler. 

Arte: A política estética do Nacional-socialismo passou por algumas mudanças, 

das quais se destaca o desaparecimento da evocação da angústia do homem, da dor, do 

feio. Todas as obras que não preenchessem os requisitos estéticos que os nazis defendiam 

eram alvo de purgas e confiscadas. Ao nível da escultura, foi desenvolvida a figura do 

herói ariano. Hitler proibiu, ainda, o uso de cores que não fossem percetíveis ao olho 

humano normal. Em relação à arquitetura e ao urbanismo houve adaptações como forma 

do regime demonstrar toda a sua grandeza. Segundo Quintero (1993), Hitler tinha um 

gosto especial pela arquitetura e participava, muitas vezes, em vários projetos dos 

arquitetos do regime.  

Símbolos: Dos vários símbolos relacionados ao nazismo, a cruz suástica foi a que 

mais se destacou, cujo primeiro esboço é atribuído ao próprio Hitler. Ocupava todo o 

centro da bandeira do partido, tornando-se na única bandeira do Estado, em de 1935. Um 

outro símbolo merecedor de destaque foi a cruz de ferro, presente na bandeira de guerra 

nazi, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial. Para além das bandeiras, 

também os uniformes eram uma marca própria relacionada à propaganda e ao regime 

nazi. Os membros do partido desatacavam-se pelo uso de camisa castanha com um braçal 

vermelho, com a cruz suástica em fundo branco. O recurso a botas de cano alto, camisas, 

calças, correias e boné, conferiam ao regime um ar paramilitar. 

Cartazes e slogans: 

 

Figura 8: Todos os jovens de dez anos na Juventude Hitlerista" 
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No cartaz8 surgem duas imagens principais, a de Hitler, em grande plano, e de um 

civil, jovem com características arianas. Hitler surge com cores cinzentas e com maior 

transparência em relação à imagem do jovem. É como se Hitler fosse um ser superior e 

omnipresente, equivalente a um Deus. O jovem é loiro, de pele clara e surge vestido com 

uma camisa militar. As duas figuras olham na mesma direção, transmitindo o mesmo 

objetivo e união. Assim, é possível observar que o principal objetivo deste cartaz é a 

exaltação de Hitler e do respetivo partido político. 

O texto diz: Todos os jovens de dez anos na Juventude Hitlerista. Pelo texto, é 

fácil perceber que o alistamento para a Juventude Hitlerista era obrigatório, através da 

palavra “todos”, aos dez anos de idade. A peça foi criada para os jovens que deverão 

incorporar na Juventude Hitlerista. Todos os detalhes do cartaz levam a acreditar que a 

mensagem incentiva os jovens de se alistarem, mesmo que isso seja obrigatório.  

 

 

Figura 9: "O nariz do judeu é curvado. Parece o número seis 

                                                 
8 Imagem disponível em: https://tlahistory.weebly.com/hitler-and-education.html 



42 

O cartaz9 acima representa uma sala de aula composta apenas por meninos, onde 

todos os alunos são loiros, bem vestidos e asseados, incluindo o professor. Um destes 

alunos está a desenhar um nariz, no quadro, enquanto todos os outros olham para ele. No 

quadro podemos ver outros desenhos, como rostos de judeus e uma estrela de David. 

Assim, o cartaz frisa a raça ariana, devido a todos os jovens presentes exemplos perfeitos 

das características arianas, e deprecia os judeus, dado que os jovens desenham judeus 

estereotipados.  

 

Figura 10: "Nossa última esperança: Hitler" 

O cartaz10 acima apresenta uma multidão de alemães, todos com expressões tristes 

e desesperadas. Leva a pensar na grave crise socioeconómica que a Alemanha viveu 

depois da derrota na Primeira Guerra Mundial e nas consequências do Tratado de 

Versalhes. O slogan “Nossa última esperança: Hitler” motiva a que as pessoas apoiem, 

como única solução, Hitler e o partido nazi. Este cartaz serve então, sobretudo para a 

exaltação do líder, realçado aqui como salvador da pátria, e a propagação do nacionalismo 

extremo.  

                                                 
9 Imagem disponível em: https://papodehomem.com.br/10-pecas-perturbadoras-de-propaganda-

nazista-para-jovens/  
10 Imagem disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/27107750  
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Figura 11: "Todas as meninas pertencem a nós" 

O cartaz11 apresenta a imagem de uma menina sorridente: ela possui todas as 

características da raça ariana e veste uma camisa branca e uma gravata. Em segundo 

plano, vemos uma bandeira do partido nazista. O slogan “Todas as meninas pertencem a 

nós” Refere um nacionalismo extremo, já que é claramente uma mensagem ao povo 

alemão, dizendo que as mulheres devem ter relacionamentos apenas com alemães, a fim 

de produzir e aumentar a raça ariana. 

3.4. Propaganda política de Donald Trump 

Com base na revista Ler e Saber, Donald Trump nasceu a 14 de junho de 1946 e 

é natural de Queens, Nova Iorque. Durante a sua infância acompanhou de perto os 

negócios imobiliários do pai, Frederick Trump. Donald e os quatro irmãos estavam 

proibidos, pelos pais, de utilizar linguagem imprópria dentro de casa e cada um dos jovens 

era responsável por angariar o seu próprio dinheiro durante as férias escolares. A 

contrastar com a educação mais rigorosa, Trump revelou-se, desde cedo, um rapaz rebelde 

                                                 
11 Imagem disponível em: http://aryanism.net/politics/population-and-demographics/  
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e, após diversos problemas comportamentais, foi obrigado pelo pai a frequentar a 

Academia Militar de Nova Iorque. 

Após concluir o curso superior de Economia, Trump começou o seu primeiro 

negócio ao comprar o Hotel Commodore. Entre três casamentos e o nascimento de cinco 

filhos, o seu império imobiliário continuou a crescer e hoje é dos maiores bilionários em 

todo o mundo.  

Foi no ano de 2015 que anunciou que iria propor-se como candidato republicano 

e disputar a presidência norte-americana. Nesse momento revelou, ainda, que iria 

financiar o total da sua campanha política e iniciou as várias declarações polémicas que 

estiveram presentes ao longo da sua propaganda, como a proibição da entrada de 

muçulmanos no país, a referência a imigrantes mexicanos como violadores e traficantes 

e a desconsideração em relação ao projeto de política pública Obamacare. 

Popularidade de Trump 

 Segundo o artigo “Por que motivo Trump é tão popular?”, da revista Ler e Saber, 

desde o início da sua candidatura, Trump foi visto como um dos líderes mais polémicos 

na história da democracia americana e, embora tenha tido muitos inimigos devido a 

comentários xenófobos, racistas e machistas, teve também muitos apoiantes. Make 

America great again foi o principal slogan que conduziu a campanha do republicano e 

parece ter sido o povo mais velho a dar a vitória a Trump. Segundo estudos da CNN, 

Trump foi eleito, maioritariamente, com votos de homens com mais de 45 anos, de 

pessoas que não concluíram um curso universitário, dos que ganham mais de 50 mil 

dólares por ano e dos eleitores casados.  

 Apesar de ter sido nomeado pela maioria, foi Hillary quem ganhou a votação nas 

urnas. A 20 de janeiro, Trump chegou à Casa Branca com potenciais conflitos de 

interesse. O facto é que possui negócios em vários países do mundo capazes de influenciar 

as suas decisões nas questões de política externa e segurança nacional.  

 Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e durante toda a sua 

campanha afirmou que não se basearia na questão racial. As suas decisões e ações 

políticas focavam-se na melhoria da crise financeira global, nas mudanças da política e 

nos planos de saúde do país. Em 2012, foi reeleito e aí destacaram-se as suas 

preocupações ambientais e as desigualdades económicas e sociais entre cidadãos. A sua 

política económica fez aumentar o PIB do país, diminuir o desemprego e restabelecer as 

relações diplomáticas com Cuba, após 50 anos. Por outro lado, a política económica de 
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Obama fracassou no momento em que tentou resgatar o rendimento médio das famílias 

norte americanas, pois gerou contestação na classe média. Para além dos distúrbios raciais 

durante o seu mandato, Obama foi o presidente que mais deportou imigrantes desde 1950. 

(Antunes, 2019). 

 Depois disto, Donald Trump surge como um presidente indomável, com pouca 

experiência política, mas de ideias fixas e objetivas sobre a corrupção, o terrorismo, a 

falta de emprego e a imigração. Através de discursos agressivos e pausados, consegui 

captar a atenção de parte do público e trazer uma nova esperança, tornar a América grande 

novamente. 

Fake news  

Com o crescente desenvolvimento e utilização das redes sociais e outros meios de 

comunicação, começaram a circular, mais facilmente, as notícias falsas ou fake news. 

Criar informações falsas não é uma tarefa difícil, já que existem plataformas online onde 

é possível fazê-lo. Normalmente, quem o faz tem dois grandes objetivos: obter lucro com 

isso e/ou manipular a opinião pública. Donald Trump classificou as fake news como 

inimigas do povo norte-americano e acusou os vários meios de comunicação social de 

divulgá-las. Conseguiu assim provocar uma certa desconfiança do povo sobre a imprensa. 

No entanto, a imprensa estadunidense apresentou, posteriormente, uma investigação que 

provou o seu controlo sobre as informações e a manipulação que exerceu sobre os 

eleitores. Através da empresa de comunicação estratégica Cambridge Analytica, foram 

utilizados perfis falsos e partilhadas fake news à escala mundial. A empresa Cambridge 

Analytica cedeu a utilização de mais de 80 milhões de perfis americanos, no Facebook, a 

hackers russos para o uso dos respetivos dados de maneira a incentivar atitudes a favor 

de determinado candidato por meio de três etapas essenciais: psicologia comportamental, 

análise de big data e segmentação de anúncio (Angst e Bloger, 2019: 259-274). 

Maria del Mar Ribes (2017) explica que desde o início da sua campanha, Trump 

discursou negativamente sobre imigrantes, mexicanos, muçulmanos, homossexuais e 

mulheres. Assim, as suas mensagens chegavam mais facilmente a homens, pessoas mais 

velhas e pessoas menos informadas. Durante a crise económica global de 2008, muitos 

cidadãos norte-americanos ficaram desempregados e acarretaram graves consequências 

posteriormente. Perante esta realidade, Trump soube qual o tipo de discurso a 

implementar, o nacionalista.  
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 Apesar de Trump ter utilizado uma comunicação politica baseada em discursos, 

meios tradicionais e meios de comunicação social, foi nas redes sociais, nomeadamente 

o Twitter, onde se evidenciou mais.  

 Desde o anúncio da sua candidatura ao partido republicano em 2015, Trump 

utilizou o Twitter para difundir os seus ideais e ganhar apoiantes. Entre as mais diversas 

publicações, Trump apresentou as suas propostas que se opunham aos imigrantes 

mexicanos e muçulmanos. A campanha presidencial de 2016, que opôs Trump e Hillary 

Clinton, foi marcada pela constante presença nas redes sociais. A começar pelo primeiro 

debate presidencial até à véspera de eleições, mais de um bilhão de posts relacionados às 

eleições foram publicados no Twitter.  

Tipos de publicações (tuits) 

 Espontâneos: publicações feitas pelo próprio candidato, sem a intervenção da 

sua equipa responsável pela comunicação. Tendem a ser mais transparentes, 

informais e não seguem regras de comunicação; 

 

 Preparados para a campanha: publicações feitas com base na comunicação 

política. Podem ser propostas políticas do candidato, comparações a outros 

candidatos, informações de determinados eventos. Devem ser publicações 

acompanhadas de hashtags, links e outras redes sociais e conteúdos; 

 

 Conteúdos de outros utilizadores; 

 

 Conteúdos provenientes dos meios de comunicação (Ribes, 2017: 25-39). 

Finalidade das publicações 

 Ataque: Trump criou grande parte dos seus inimigos através do Twitter e 

influenciou pessoas a pensarem da mesma forma com recurso a imagens, 

vídeos e outros. Mesmo a linguagem utilizada demonstra ataque quando 

emprega letras maiúsculas, pontos de exclamação e palavras mais fortes; 

 

 Comunicados de campanha: este tipo de comunicados visam promover 

eventos partidários e incentivar as pessoas a participar nos mesmos; 
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 Descrever a sua personalidade: Trump publicou, algumas vezes, traços e 

características da sua personalidade. O objetivo é dar a conhecer o lado 

pessoal do candidato e por que razão deve ser eleito; 

 

 Apelar a ações: estas publicações visam incentivar os seus apoiantes a agirem 

de certa forma. A maneira mais eficaz de o fazer é com o emprego de verbos 

no modo imperativo e mensagens de patriotismo e união (Ribes, 2017: 25-

39). 

Linguagem  

 Narrativa simples: Trump recorreu a palavras simples nas suas publicações, 

porém o uso de maiúsculas e pontos de exclamação foram constantes; 

 

 Uso de adjetivos negativos: nas persistentes publicações de Trump no 

Twitter, o mesmo utilizou, por várias vezes, o nome da rival, Hillary Clinton, 

e adjetivos negativos, alguns associados à mesma; 

 

 Uso de adjetivos positivos: por outro lado, em relação a assuntos ligados ao 

país e aos seus apoiantes, Trump sempre utilizou palavras simpáticas de união 

e nacionalismo (Ribes, 2017: 25-39). 

Imigrantes e refugiados  

O candidato manifestou a sua estratégia sobre imigração, passando por princípios 

essenciais. O primeiro propósito seria construir um muro ao longo da fronteira entre os 

Estados Unidos e o México e fazer os mexicanos pagar pelo mesmo, dizendo que 

ameaçaria o país com uma guerra ou cortando o fluxo de bilhões de dólares em 

pagamentos que os migrantes mexicanos enviam para o México, exemplos que podem 

ser observados nos tweets (imagens12 12 e 13) a seguir (Gonçalves e Assis, 2019: 42-61).  

 

                                                 
12 Imagens disponíveis em: 

https://www.seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/87556/52476  
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Figura 12: Trump sobre a construção do muro 

 

 

Figura 13: Trump sobre o pagamento do muro 

 

Terrorismo 

O surgimento do ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) e dos ataques terroristas 

fez com que o terrorismo universal fosse uma questão relevante nas presidenciais. Grande 

parte da população americana continua a aprovar as campanhas militares dos Estados 

Unidos contra o ISIS no Iraque e na Síria, embora haja discórdia no que toca a enviar 

mais tropas terrestres americanas. Trump descreveu o seu plano de política externa como 

substituindo o “caos pela paz”. Argumentou que a América precisa de se concentrar em 

defender a sua própria fronteira e não as fronteiras de outros países e afirmou que ele se 

opôs à invasão do Iraque pelos EUA em 2003, posição exposta no tweet da figura13 a 

seguir (Gonçalves e Assis, 2019: 42-61).  

 

 

Figura 14: Trump sobre o terrorismo global 

 

                                                 
13 Imagem disponível em: https://www.seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral/article/view/87556/52476  
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3.5. Propaganda política de Jair Bolsonaro  

Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado, nasceu a 21 de março de 1955. É o 

atual presidente do Brasil. Três de seus filhos também são políticos: Carlos Bolsonaro, 

Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Formou-se na Academia Militar das Agulhas 

Negras, em 1977, e serviu nos grupos de artilharia de campanha e paraquedismo do 

Exército Brasileiro. 

Bolsonaro tomou posse pela primeira vez como deputado federal pelo Rio de Janeiro 

em 1991. Natural de Campinas, em São Paulo, o capitão obteve sucessivas reeleições para a 

Câmara dos Deputados. Em 2014, anunciou intenção de concorrer à Presidência da República 

(Vieira 2020: 28-29). 

A campanha precoce no Facebook 

Daniel Sampaio (2016) explica a campanha precoce de Bolsonaro através do 

Facebook. No dia 19 de julho de 2014, o perfil de Bolsonaro, no facebook, ganhou 

conteúdo eleitoral, com uma partilha a esclarecer a impossibilidade de se candidatar a 

presidente.  

Em três meses, foram escritas 27 publicações e, grande parte delas, mencionam o 

trabalho das Forças Armadas ou a presença do líder em cerimónias militares. Os 

comentários às mesmas são voltados para o louvor da nação, combate ao comunismo e 

apoio à interveniência militar no Brasil (Sampaio, 2016: 8-11). 

Posteriormente, surgem publicações referentes à campanha do filho Eduardo 

Bolsonaro, que se candidatou em 2014 a deputado federal e outras publicações sobre 

visitas de Bolsonaro a municípios paulistas para apoiar a candidatura do filho. Isso revela 

notoriedade e presença em dois estados. Estava também dedicado em eleger outro filho 

para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro (Sampaio, 2016: 8-

11). 

Daniel Sampaio (2016) refere também outras publicações que são de ataque direto 

ao PT e seus candidatos. Estas são publicadas nos últimos dias de campanha. Baseia-se 

em pontos relacionados com as altas taxas de desemprego, o programa Bolsa Família, 

relações comerciais com outros países, desconfiança nas urnas eletrónicas, excesso de 

impostos, falta de política familiar, criação de cotas para professores gays e demonização 

de cristãos, políticas do PT que estariam jogando ricos contra pobres e negros contra 
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brancos, trabalho escravo de médicos cubanos e flexibilização do Estatuto do 

Desarmamento (Sampaio, 2016: 8-11). 

 O candidato emprega vários argumentos para fortalecer o seu conservadorismo. 

Destaque também para o combate a políticas sociais, as cotas para pessoas negras nas 

universidades, instituição do programa Mais Médicos e a promoção de direitos civis para 

segmentos minoritários, críticas à legislação em vigor, a parceria económica com países 

da América Latina e o Plano Nacional de Educação (Sampaio, 2016: 8-11). 

As suas publicações são muito simples, assim como os conteúdos. São 

encontrados apenas dois vídeos e algumas fotos em comemorações militares, imagens na 

campanha dos seus filhos e fotomontagens básicas ao lado de apoiantes. 

De realçar elementos de retórica da sedução presentes em comentários publicados 

pelos seus seguidores. “Bolsomito”, assim apelidado por apoiantes, um ser mitológico 

apto para corrigir os males do Brasil. Somente Bolsonaro teria a força e a ideologia 

necessárias para combater tais decadências (Sampaio, 2016: 8-11).  

No WhatsApp 

Ben Supple, responsável da área de políticas públicas do WhatsApp, admitiu: 

“Durante as eleições brasileiras do ano passado existiram empresas fornecedoras de 

mensagens em massa que violaram os nossos termos para chegar a um grande número de 

pessoas”. O caso tornou-se público em Outubro de 2018 e, ao que parece, diversos 

apoiantes de Bolsonaro, maioritariamente empresários, tinham financiado pacotes de 

divulgação de mensagens por grupos de WhatsApp contra Haddad. Foi possível 

reencaminhar 20 mensagens de cada vez a grupos de utilizadores que podiam chegar até 

256 membros, ou seja, cada mensagem podia alcançar facilmente mais de cinco mil 

pessoas. Além disso, muitas das mensagens enviadas seriam falsas. Um estudo feito pela 

Universidade de Swansea, no País de Gales, provou que quatro em cada 10 mensagens 

partilhadas no Brasil durante as eleições presidenciais de 2018 abrangiam informação 

fabricada (Sampaio, 2016: 8-11). 

Análise de cartazes de propaganda 
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Figura 15: "Muda Brasil de verdade 

O cartaz14 acima coloca a figura principal, Jair Bolsonaro, no centro e em grande 

destaque. A figura do líder surge transposta a um cenário brasileiro. Pretende notar a 

importância do mesmo e faz lembrar o messianismo. Bolsonaro surge em grande destaque 

o que faz lembrar as pessoas de que ele é uma pessoa de força e carácter que vem para 

salvar a nação de todas os males. As cores são claras, à exceção do nome do líder e do 

slogan que surgem com as cores características do país, as cores da bandeira nacional do 

Brasil. O slogan “Muda Brasil de verdade” transmite aos eleitores que é hora de derrotar 

a corrupção no país e mudar, de vez, aquilo que está a causar as decadências no país. 

 

 

Figura 16: "Deus, Família e Pátria" 

                                                 
14 Imagem disponível em: https://twitter.com/pauloap/status/1030123995084021760  
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Figura 17: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos" 

Os outdoors acima estão feitos de forma simples e eficaz de forma a transmitir de 

forma clara a sua mensagem. A imagem de Bolsonaro em grande destaque, no entanto, é 

o slogan que aparece centralizado desta vez. No primeiro15 slogan “Deus, família e pátria. 

Bolsonaro por um país decente” a mensagem é direta. A mesma sugere os valores da 

religião, da família e do patriotismo e são estas crenças que irão fazer do Brasil um país 

decente. No segundo16 slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos” lembra o 

nacionalismo e a religião. As cores remetem, mais uma vez, para a bandeira nacional 

brasileira. 

Em conclusão, retiram-se inúmeras diferenças e semelhanças face à comparação 

da propaganda política nazi, do séc. XX, em relação às propagandas políticas de Donald 

Trump e Jair Bolsonaro, do séc. XXI. A primeira, baseia-se em suportes digitais, já que, 

na época, eram escassas as ferramentas digitais. De facto, os maiores meios aqui foram 

os cartazes, os panfletos e a imprensa, porém, nota-se uma inovação no que toca ao uso 

do rádio e ao cinema, por exemplo. As segundas, demonstram uma evolução 

inquestionável, pois os meios tradicionais passam, muitos deles, para segundo plano. O 

foco é a internet e as redes sociais e, embora seja novidade, têm vindo a progredir e 

revelam-se recursos eficazes, na sua maioria.  

                                                 
15 Imagem disponível em: https://expressopb.net/2018/02/27/justica-eleitoral-da-10a-zona-manda-

retirar-outdoor-de-bolsonaro-da-entrada-de-guarabira/  
16 Imagem disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-01-27/bolsonaro.html  
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A propaganda política não fica por aqui. Também desta fazem parte os discursos 

que cada líder tem para oferecer aos seus potenciais apoiantes e, posteriormente, eleitores. 

Os discursos são parte integrante da comunicação política e decisivos, muitas vezes. Para 

analisar discursos, é essencial refletir sobre a sua retórica, recursos linguísticos, 

linguagem corporal de oradores, entre outros aspetos. Para prosseguir a relação a que se 

propõe esta dissertação, justifica-se a comparação de discursos políticos dos séculos XX 

e XXI, sem antes definir as ferramentas utilizadas nos discursos políticos, manipulação e 

persuasão, e identificar algumas das suas estratégias. 
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4. Discurso político 

O discurso político é um texto argumentativo, fortemente persuasivo, em nome do 

bem comum. É baseado nos pontos de vista do emissor ou de enunciadores que representa 

e na partilha de informações que traduzem valores sociais, políticos, religiosos e outros. 

Apresenta-se como um discurso coletivo que procura a aceitação em nome de interesses 

da comunidade e do futuro. É dinâmico, ajustando-se consoante as situações, como 

períodos eleitorais, e oscila entre a satisfação individual e os grandes objetivos sociais da 

resolução das necessidades elementares dos outros (Pinto, 2005: 78-108). 

O discurso político visa a persuasão do outro, quer para que a sua opinião se 

imponha, quer para que os outros o admirem e, para isso, necessita de argumentação 

lógica capaz de seduzir recorrendo a afetos e sentimentos. Assim, baseado na retórica e 

na oratória, enriquecido com figuras de estilo, é orientado para convencer o povo. 

Valendo-se da persuasão e da manipulação, fundamenta-se em decisões sobre o futuro e 

pode levar qualquer individuo à aceitação do discurso e respetivas teorias (Pinto, 2005: 

78-108). 

4.1 Ferramentas utilizadas no discurso político: manipulação e persuasão 

Manipulação e Persuasão são termos caros a diversas ciências, disciplinas e 

momentos históricos da Humanidade. (…) Tradicionalmente localizadas no desabrochar 

de totalitarismos, fossem estes oriundos, no passado, na propaganda nazi, ou impostos 

pela atual intransigência do Estado Islâmico, por exemplo, Manipulação e Persuasão têm-

se apresentado complexas como conceitos. (…) Se em relação à Persuasão, o propósito 

do emissor coincide com uma necessidade de aumentar a concordância em relação aos 

argumentos que expõe, apresentando-os como racionais e/ou emocionais, vislumbrando-

se aí o pleno exercício do livre arbítrio, no caso da Manipulação, o cumprimento desse(s) 

objetivo(s) decorre de uma tentativa deliberada de fazer ocultar os princípios racionais, 

explorando, por inversão, os conteúdos emocionais, com vista ao encantamento do 

auditório (Fonseca, 2015: 118-119) 

Manipulação 

A manipulação e a persuasão são, muitas vezes, confundidas, porém, diferem uma 

da outra. A principal diferença está no uso que cada emissor dá ao seu discurso. No caso 

da manipulação, a linguagem abusiva no discurso pretende que o recetor interprete a 
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mensagem como o emissor desejar. A manipulação equipara-se a ato de tratar uma pessoa 

ou um grupo delas como se fossem apenas objetos com vista a dominá-los e pode ser vista 

como uma forma de chantagem emocional. O processo pode ser exercido por alguém que 

pensa saber o que é melhor para o outro ou por pessoas que o fazem em prol delas próprias 

e é possível incitar o outro individuo a pensar ou agir conforme aquilo que pretendemos 

sem que ele se aperceba do decurso (Breton, 2012: 117-132). Atualmente, a manipulação 

está presente no poder, nos meios de comunicação e até nas relações interpessoais e, por 

essa razão, muitas vezes, os manipuladores passam despercebidos. O grande problema 

deste conceito é que se trata de um comportamento disfarçado e, por isso, a vítima 

raramente se dá conta do que está a ser alvo. Pessoas manipuladoras podem estar em 

qualquer lado, seja no trabalho, em casa ou no grupo de amigos, contudo, não são fáceis 

de identificar, pois, servem-se de variadas técnicas para confundir os outros em seu redor 

(Breton, 2012: 117-132). 

A verdade é que existem diferentes tipos de manipuladores, como sociopatas, 

narcisistas, mentirosos, no entanto, os seus objetivos são comuns e seguem um 

determinado padrão. Assim, os manipuladores podem: suscitar dúvidas no outro para que 

o mesmo se mantenha sob a sua alçada; desvalorizar todas as ações da vítima de forma a 

minimizar a sua autoestima; distorcer a realidade, ou seja, criar uma situação de mau 

ambiente e depois se retirar; punir através da indiferença e desprezo. (Aprenda a 

reconhecer um manipulador, 2016). 

Com base no autor Noam Chomsky (2018) e no documento “As terríveis 10 

estratégias de manipulação massiva” alistam-se as seguintes estratégias de manipulação: 

 Linguagem facilitada: no processo de manipulação é costume utilizar-se uma 

linguagem básica e, muitas vezes, enternecedora de modo a obter a atenção e 

a proximidade dos ouvintes; 

 Apelo emocional: ao apelar ao lado emocional, o manipulador está a retrair o 

lado racional e a impedir qualquer reflexão crítica dos indivíduos. Além disso, 

a parte emocional permite o crescimento de ideias e desejos impulsivos; 

 Culpabilizar: fazer crer ao sujeito que ele é o responsável pela sua 

insatisfação, devido à sua incapacidade. Isso resulta num estado depressivo 

que tem como um dos efeitos a inibição da ação; 
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 Criar necessidades: existem vários peritos a produzir necessidades como meio 

de manipulação para levar alguém a comprar ou a fazer algo, como os 

políticos e os publicitários; 

 Gaslighting: expressão inglesa que indica forma deliberada de mentir e 

confundir a realidade do outro para obter benefício próprio. A vítima começa 

por se sentir angustiada e confusa e, mais tarde, pode mesmo questionar a sua 

memória e perceção. A expressão reflete uma situação regular de abuso 

psicológico em que o manipulador incapacita emocionalmente a vítima; 

 Distração: a estratégia da distração consiste em manter a atenção do público 

em temas menos relevantes ou mesmo insignificantes e omitir as informações 

mais importantes. Isto faz com que as pessoas apaziguem os verdadeiros 

problemas; 

 Problema-reação-solução: por vezes quem está no poder deixa de ajudar ou 

ajuda vagamente em determinadas situações. É um comportamento 

propositado quando não está nos planos dos líderes concluir certos objetivos. 

É uma estratégia que permite tomar decisões impopulares; 

 Gradualidade: é a estratégia que consiste na introdução de medidas, de forma 

gradual, que normalmente o povo não aceitaria e, quando aplicadas assim, 

passam despercebidas; 

 Adiamento: visa fazer com que os cidadãos pensem que estão a optar por 

medidas prejudiciais, no momento, mas que no futuro trarão benefícios para 

a sociedade. O objetivo é habituar os indivíduos a essas medidas sabendo, os 

líderes, que esses benefícios não chegarão; 

 Manter o público na ignorância: manter o público na ignorância significa não 

disponibilizar as ferramentas necessárias para que as pessoas possam olhar 

para as situações segundo os seus pontos de vista. 

No documento “Como saber se está a ser manipulado e o que fazer para o evitar” 

(Dias, 2019) são também descritos sentimentos de manipulação: 

 O medo: quando manipuladas, as pessoas estão a ser forçadas a proceder de 

certa forma que, na realidade, não querem. Existem dois tipos de 

manipulador, o “bully” e a “vítima”. O “bully” pode tornar-se agressivo tanto 

a nível físico como emocional. A “vítima” pretende transmitir ao manipulado 

um sentimento de culpa, agindo como se estivesse magoada. Sendo assim, os 
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alvos dos manipuladores, facilmente sentem-se responsáveis pela mágoa do 

outro. Face aos argumentos e aos factos que o manipulador usa a seu favor, é 

mais fácil distorcer uma situação e colocar o recetor numa posição vulnerável. 

 O trauma: os manipuladores usam os seus traumas e memórias mais infelizes 

para obterem mais rapidamente o desejado. Quando o recetor se preocupa 

com o passado do emissor, este vai aproveitar-se do sucedido e exigir 

cuidados constantes e acaba por ter decisão em tudo. 

 A incapacidade: o objetivo do manipulador é manter a outra pessoa contraída, 

por isso mesmo age como se o outro não fosse capaz de fazer nada, deixando-

o sentir-se inapto e sem poder de decisão. É também capaz de transformar o 

seu discurso no discurso da vítima, fazendo-a questionar-se, constantemente, 

acerca dos seus comportamentos, valores e até a própria sanidade mental. A 

padecente recebe a culpa e aceita isso mesmo não sabendo o motivo. 

 A obrigação: uma das formas mais comuns da manipulação é a obrigação a 

reciprocar. Significa que o manipulador pode “vestir” a pele de cordeiro e 

oferecer-se várias vezes para ajudar, porém sempre no intuito de “cobrar” 

favores ao outro. 

Persuasão 

A persuasão é a arte de convencer qualquer indivíduo sobre o que quer que seja e 

isto é possível fazê-lo desde que isso traga benefícios para a pessoa persuadida. É 

importante perceber que persuasão é diferente de manipulação, já que não é uma forma 

de tirar vantagem através do processo. A persuasão tem como objetivo levar a ações 

vantajosas para todas as partes envolvidas (Respício, 2019: 20-25). 

A linguagem e persuasão são elementos da comunicação presentes, diariamente, 

em vários tipos de discursos, como na política e publicidade. Quando comunicamos, o 

nosso discurso flui consoante as nossas intenções. Os discursos a que somos expostos são 

diferentes, mas, na maioria deles, somos convencidos de forma tão relevante que nos leva 

a mudar vontades e atitudes, pois os fatores externos são notórios numa decisão final 

sobre determinado assunto. Portanto, quando persuadidas, as pessoas tendem a substituir 

valores e crenças por consequente de argumentos capazes de alterar os mesmos (Respício, 

2019: 20-25). 

A linguagem persuasiva não se constrói rapidamente. Convencer alguém a fazer 

algo não depende apenas do carisma, é ciência. A persuasão é uma estratégia de 
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comunicação que utiliza recursos lógicos, racionais ou simbólicos para induzir alguma 

pessoa a pensar ou agir de certa maneira. Existem alguns recursos que ajudam na eficácia 

da emissão da mensagem, tais como: o uso de figuras de estilo; o uso do modo imperativo 

dos verbos; o uso de trocadilhos e jogos de palavras. Antes de tudo, porém, é essencial 

escolher o momento certo para iniciar uma argumentação, pois escolher o momento 

errado pode levar à falha do discurso, mesmo nas pessoas mais flexíveis e ter em atenção 

o perfil da pessoa que se deseja convencer. (Respício, 2019: 20-25). As pessoas são 

diferentes e devem ser intercetadas de forma adequada. Há pessoas que pensam em 

conjunto e gostam de tomar decisões em grupo, em contrapartida, há pessoas que gostam 

de pensar sozinhas e precisam de mais tempo para decidir. Em último, mas de igual 

importância, é necessário diferenciar as pessoas que gostam de falar e aquelas que gostam 

de ouvir (Respício, 2019: 20-25). 

Adriano Alves (2018) apresenta as técnicas de persuasão, no seu artigo Técnicas 

de persuasão – A arte de persuadir, (2018): 

 Do conhecimento: para uma persuasão eficaz, é essencial reunir o máximo de 

informações possíveis acerca da pessoa que se quer convencer. Desta forma, a 

comunicação e compreensão ficará mais facilitada, dado que o orador utilizará 

uma linguagem que vá de acordo às características do ouvinte; 

 Da empatia: não vale de nada conhecer as características do ouvinte se não 

houver empatia com o mesmo pois, no processo de persuasão, se não se der 

importância às prioridades do outro, facilmente se influencia para algo inútil e 

não vantajoso. Assim começa a manipulação e não a persuasão; 

 Do momento: É inútil tentar incentivar alguém a fazer algo no momento em 

que não precisa. Neste caso, é necessário ficar atento e usar o método 

persuasivo na altura ideal; 

 Da reciprocidade: este conceito passa pelo ato de receber e dar ao mesmo 

tempo. É mais fácil tentar persuadir alguém quando essa pessoa percebe que 

também irá ganhar com isso; 

 Da coerência: é importante que a pessoa que esteja a persuadir mantenha uma 

posição de comprometimento e de coerência ao longo do discurso pois, basta 

uma falha neste campo para que o orador perca toda a sua credibilidade; 

 Da influência social: o facto da maioria dos consumidores querer imitar outras 

pessoas, nomeadamente famosas, torna a influência social numa das principais 
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técnicas de persuasão. Para poder aplicá-la, o orador deve estar atento e manter-

se atualizado acerca das tendências na sociedade; 

 Da escassez: a sensação de escassez provoca a ideia de que não se deve perder 

a oportunidade que surge. Este princípio leva as pessoas a dar mais valor a algo 

que está a terminar. (Alves, 2018). 

Realmente é totalmente possível distinguir manipulação de persuasão. Os dois 

conceitos baseiam-se em objetivos semelhantes, porém de carácter bastante diferente e o 

mesmo se pode verificar pelo tipo de estratégias que cada um deles segue. Sabe-se que 

são duas técnicas originadas na antiguidade clássica e são uma componente essencial na 

retórica que, tantas vezes, está presente nos mais diversos momentos, seja na educação, 

na saúde, na cultura, na economia, na política, entre outros. 

Será tão percetível essa diferença na prática como na teoria? 

4.2 Relação de discursos políticos dos sécs XX e XXI 

 Este subcapítulo visa comparar alguns dos discursos mais famosos dos três lideres 

políticos já mencionados anteriormente. 

 Estes discursos foram retirados de vídeos e transcritos, posteriormente, para texto. 

A partir dos diferentes discursos e citações, é possível retirar alguns traços em comum 

aos três lideres e, no final, através de pensamento critico, relacionar os mesmos. 

 

Discurso de Hitler após a tomada de posse a 23 de março de 1933 

“Companheiros alemães, a 3 de janeiro deste ano, o governo nacional foi 

formado. Eu e o movimento nacional socialista, juntos. Eu acreditei que a minha luta 

de anos atrás tinha acabado. Em 1918, quando a guerra havia acabado, senti-me como 

milhões de  alemães. Eu não era responsável pelas causas da guerra, nem pela sua 

condução e nem pela situação política da Alemanha. Eu era um soldado entre 10 

milhões de soldados. Houve um tempo que a Alemanha foi orgulhosa do passado, no 

presente sentia-se apenas envergonhada. Com o declínio da diplomacia estrangeira e 

a decadência do poder político, iniciou-se o colapso interno, a dissolução das nossas 

instituições nacionais e a corrupção da nossa administração que levou à ruína da nossa 

nação. Tudo isto foi trazido, tudo isto foi causado por homens em novembro de 1918. 

E agora vemos o colapso de classe após classe. (…) centenas de milhares ficam na 

falência e agora o grupo de desempregados começa a subir. (…) Eu estou convencido 

de que devemos agir agora, depois será muito tarde. Por esta razão, eu decidi, a 3 de 

janeiro, com a ajuda do meu partido, que começou com sete membros e agora com 

doze milhões, salvar a nação e a pátria. Assim como trabalhei arduamente durante 
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catorze anos por este movimento (…), então serei eu e seremos todos nós a trabalhar 

fortemente para a ressurreição da nação alemã. Povo da Alemanha, dê-nos quatro anos 

e eu juro que assim como tomei posse, assim terminarei. Não por recompensa, mas 

por vocês!”17 

Discurso de Hitler à juventude hitlerista em 1942 

“Meus jovens alemães (…) tenho a oportunidade de lhes dar as boas-vindas. 

Aqueles que estão aqui no estádio são um pequeno seguimento da massa que está lá 

fora por toda a Alemanha. Desejamos que vocês (…) absorvam tudo. Queremos ser 

uma nação unida. No futuro, não desejamos ver classes e vocês precisam impedir isso 

e educar-se para tal. Queremos que estas pessoas sejam obedientes e vocês devem 

praticar a obediência. Não queremos que esta nação seja fraca, ela deve ser forte e 

vocês precisam endurecer enquanto jovens. Vocês precisam aprender e aceitar 

privações sem nunca esmorecer. Suas mentes jovens estão repletas do mesmo ideal 

que nos orienta. A Alemanha marcha dentro de nós, a Alemanha segue atrás de nós!”18 

Declarações de Adolf Hitler (citadas do livro “Citações de Adolf Hitler”, 2019) 

1. Sobre a democracia  

“A nossa atual democracia não tem como objetivo formar uma 

assembleia de sábios, mas, pelo contrário, reunir uma multidão de nulidades 

subservientes, que possam ser facilmente conduzidas para determinadas 

direcções, dada a estreiteza mental de cada uma.”  

“Recentemente, essa invenção da democracia deu origem a uma 

característica que hoje se transformou numa verdadeira vergonha: a covardia 

de grande parte da nossa auto-intitulada “liderança”. É uma enorme felicidade 

poder esconder-se, em todas as decisões importantes, por trás das ditas 

maiorias!”  

 

2. Sobre a religião  

“Ainda na época de Frederico, o Grande, ninguém se lembraria de ver 

nos judeus outra coisa senão “o povo estranho”, e até Goethe mostrava-se 

horrorizado com o facto de os casamentos entre cristãos e judeus não serem 

proibidos legalmente.”  

                                                 
17 Discurso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UkO5Tlwt1SA&t=310s  
18 Discurso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vKwPNxYImyM&t=809s  
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“Inexoravelmente, a Natureza vinga-se sempre de todas as usurpações 

contra o seu domínio. Por isso, acredito agora que ajo de acordo com a 

vontade do Criador Omnipotente: lutando contra o judaísmo, realizo a 

vontade de Deus.”  

“(…) a missão da conservação e do progresso de uma raça superior 

escolhida por Deus é que deve ser vista como a mais elevada.” 

 

3. Sobre outras raças  

“Na América do Norte (…) verifica-se uma humanidade e cultura 

diferentes do observável na América Central e do Sul, onde os imigrantes, 

quase todos latinos, se fundiram, em grande número, com os habitantes 

indígenas. Bastaria esse exemplo para se reconhecer clara e distintamente o 

efeito da fusão de raças.” 

“(…) num mundo de mestiços e de negros, estariam perdidos para 

sempre todos os conceitos humanos do belo e do sublime, todas as ideias de 

um futuro ideal da humanidade.” 

“Odiava o conglomerado de raças, checos, polacos, húngaros, rutenos, 

sérvios, croatas, etc., e acima de tudo aquela excrescência desses cogumelos 

que brotam por toda a parte- judeus e mais judeus.” 

 

4. Sobre patriotismo 

“Somente quem aprende a conhecer as grandes épocas, económicas e, 

sobretudo, políticas da própria Pátria, terá (…) orgulho íntimo de pertencer a 

um povo. Só se pode lutar pelo que se ama, só se pode amar o que respeita e 

respeitar o que se conhece.” 

“Também aqui, como aliás em toda a parte, tem de valer o princípio 

férreo de que em primeiro lugar vem a pátria e depois o partido.” 

Discurso de Donald Trump no Congresso Americano 

“(…) Hoje à noite, quando marcamos a conclusão da nossa celebração do 

mês da história negra, somos lembrados do caminho da nossa nação para com os 

direitos civis e do trabalho que ainda permanece. As recentes ameaças dirigidas a 

centros comunitários judaicos e o vandalismo de cemitérios judaicos, bem como o 

tiroteio em Kansas City, lembram que, embora sejamos uma nação dividida sobre as 

políticas, somos um país que está unido na condenação do ódio e do mal em todas as 
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formas. Cada geração americana passa a tocha da verdade, da liberdade e da justiça 

(…), essa tocha está agora nas nossas mãos e vamos usá-la para iluminar o mundo. 

(…) Um novo capítulo da grandeza americana está agora a começar, um grande 

orgulho nacional e uma onda de otimismo está colocando sonhos impossíveis ao nosso 

alcance. (…) Nossos aliados encontrarão a américa novamente para liderar. (…) Por 

muito tempo, nós assistimos a nossa classe média atrofiar, enquanto exportamos os 

nossos empregos e riquezas para países estrangeiros. Temos financiado e construído 

projeto após projeto, mas ignoramos o destino das nossas crianças (…), temos 

defendido as fronteiras de outros países e deixamos as nossas abertas para qualquer 

um entrar. (…) Finalmente, fazendo cumprir nossas leis de imigração (…) e tornar as 

nossas comunidades mais seguras para todos.”19 

Discurso de Donald Trump na tomada de posse 2016 

“Nós aqui hoje reunidos, estamos emitindo um novo decreto para ser ouvido 

em cada cidade, em cada capital estrangeira e em cada corredor de poder. A partir 

deste dia, uma nova visão governará a nossa terra. De hoje em diante, vai ser apenas 

a américa em primeiro lugar. Todas as decisões sobre o comércio, sobre os impostos, 

sobre a imigração, sobre assuntos externos, serão feitas para beneficiar os 

trabalhadores americanos e as famílias americanas. Devemos proteger as nossas 

fronteiras dos estragos dos outros países, que fabricam os nossos produtos, roubando 

as nossas empresas e destruindo os nossos empregos.”20 

Declarações de Donald Trump (Citadas do artigo “O que pensa Donald Trump”, 

s/d)  

1. Sobre guerras e armamento nuclear 

“(…) é necessário derrotar o Estado Islâmico e retirar toda a sua 

riqueza. Por isso, retiremos todo o seu petróleo. (…) os islâmicos não terão 

mais nada. Vamos bombardeá-los até que consigamos enviá-los para o 

inferno (…)” 

“Sou muito bom em guerras. Eu adoro guerras, incluindo armas 

nucleares.” 

 

2. Sobre outras raças 

“Quando o México envia os cidadãos para os EUA, não está a enviar 

as melhores pessoas, mas, sim, indivíduos com muitos problemas, envoltos 

                                                 
19 Discurso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gCoVBiMZpmY&t=798s  
20 Discurso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=u72v2Ar-Uts  



63 

em drogas e crimes. São violadores. No entanto, penso que alguns são boas 

pessoas.” 

“Vocês (negros) são pobres, as vossas escolas são péssimas, não têm 

emprego, e 58% dos jovens estão desempregados. O que é que têm a perder?” 

“Donald J. Trump pede um impedimento total e completo aos 

muçulmanos que entram nos Estados Unidos (…)” 

 

3. Sobre sexismo 

“São essencialmente objetos esteticamente agradáveis. A beleza e a 

elegância, seja numa mulher ou num edifício, é apenas algo superficial ou 

bonito.”21 

“Se Hillary não consegue satisfazer o seu marido, o que a leva a crer 

que consegue satisfazer a américa?”22 

 

4. Sobre religião 

 “Eu serei o melhor presidente que Deus criou.” 

“O céu tem muros e rígidas regras de imigração. Quem tem política de 

portas abertas é o inferno.” 

“Quando você abre seu coração ao patriotismo, não há lugar para o 

preconceito. A Bíblia diz: como é bom e agradável quando os irmãos 

convivem em união.” 

Discurso de Jair Bolsonaro no lançamento da sua candidatura à presidência  

“Boa tarde a todos. Quero agradecer, desde já, a Deus a oportunidade que, a 

partir deste momento, da confirmação da minha candidatura, passa a ser uma missão. 

Se estou aqui é porque acredito em vocês, se vocês estão aqui é porque acreditam no 

Brasil. Não temos um grande partido (…), mas temos os que os outros não têm, o 

povo brasileiro. (…) eu sou o patinho feio nesta história, mas seremos bonitos 

brevemente. De um lado está a esquerda, do outro está o centro (…) Há algo pior que 

a corrupção. É a questão ideológica que tomou conta de grande parte do Brasil. (…) 

O Brasil é nosso! Nós estamos todos no mesmo barco. Juntos vamos resgatar o 

país!”23 

                                                 
21 Disponível em: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170121/frases-mujeres-

donald-trump-5756900  
22 Disponível em: https://www.elperiodico.com/es/internacional/20170121/frases-mujeres-

donald-trump-5756900  
23 Discurso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k5o8GCAxuWY  
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Discurso de Jair Bolsonaro após ser eleito presidente do Brasil em 2018 

“Primeiro, eu queria agradecer a Deus, (…) com toda a certeza, essa é uma 

missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Conhecereis a verdade e a verdade 

vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do 

povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, de famílias inteiras que, 

diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam 

e merecem, colocando o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês 

minhas testemunhas de que esse governo será defensor da constituição da democracia 

e da liberdade. Isso é uma promessa. Não de um partido, não é a palavra vã de um 

homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar esse grande país e a verdade 

vai-nos transformar numa grande nação. A verdade que nos guiou até aqui e vai 

iluminar o nosso caminho.(…) Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de 

ir e vir, andar nas ruas e em todos os lugares desse país. Liberdade de repreender. 

Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade para 

fazer escolhas e ser respeitado por elas. Esse é um país de todos nós, brasileiros natos 

ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações.” 24 

Declarações de Bolsonaro 

1. Sobre armamento nuclear 

“Só é respeitado quem tem o poder de intimidar. Se o Irão pode ter, 

segundo o Lula, nós até poderíamos marchar para isso.”25 

 

2. Sobre a homossexualidade  

“Nem me passa pela cabeça ter um filho gay. Se tiver uma boa 

educação e um pai presente, então não corro esse risco”.26 

“Desfiles gay? Eu não participo em promover os maus costumes.”27 

“Na política, eu sou imbrochável. Não só na política, porque eu tenho 

uma filha (…) que foi feita sem aditivo.”28 

 

3. Sobre a ditadura 

“Através do voto não se vai mudar nada nesse país, absolutamente 

nada! Só vai mudar, infelizmente, quando um dia partirmos para uma guerra 

                                                 
24 Discurso disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iwD81eWSQNA&t=366s  
25 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WWOWsUiddhg  
26 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KczwxvO3-iE  
27 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KczwxvO3-iE 
28 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=hTn7YpU0xzw  
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civil (…) matando uns 30.000, (…) se morrerem alguns inocentes, tudo 

bem.”29 

“Daria golpe no mesmo dia. Não funciona e tenho a certeza que, pelo 

menos, 90% da população ia fazer festa e bater palmas. Se é o presidente que 

decide, que tem o poder, que dê logo o golpe. Parta logo para a ditadura!”30 

 

4. Sobre outras raças31 

“Não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. 

No que depender de mim, todo o cidadão vai ter uma arma de fogo em casa. 

Não vai ter um centímetro demarcado pela reserva indígena ou quilombola!” 

 “Vamos fazer o Brasil para as maiorias. As minorias têm que se 

curvar. As leis devem existir para defender as maiorias e as minorias se 

adequam ou simplesmente deixam de existir.” 

“(…) o afrodescendente mais leve pesava sete arrobas. Não fazem 

nada! Eu acho que nem para procriador serve mais.” 

 

5. Sobre sexismo32 

“Foram quatro homens (filhos), à quinta dei uma fraquejada e veio 

uma mulher.” 

“A mulher, por ter um direito trabalhista a mais, a licença gestante, o 

empregador prefere contratar homem. (…) eu não empregaria com o mesmo 

salário.” 

Relação de discursos e temáticas 

 Ao analisar cada um dos discursos dos diferentes candidatos, Hitler, Trump e 

Bolsonaro, facilmente é possível encontrar pontos e temas que relacionam os textos entre 

si.  

A começar pelo nacionalismo que se fez sentir em cada um dos líderes. Hitler 

explicou à juventude hitleriana que “A Alemanha marcha dentro de nós” e que “em 

primeiro lugar vem a pátria e depois o partido”. Trump, no Congresso Americano 

empolgou para “um novo capítulo da grandeza americana, um grande orgulho nacional” 

                                                 
29 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WWOWsUiddhg  
30 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WWOWsUiddhg 
31 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KczwxvO3-iE 
32 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KczwxvO3-iE 
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e voltou a reforçar aquando da tomada de posse “(…) vai ser apenas a América em 

primeiro lugar”.  Não indiferente é Bolsonaro que, muito semelhante à expressão de 

Trump, exclamou “(…) nosso amado Brasil, acima de tudo” após ser eleito presidente do 

Brasil em 2018.  

Hitler saudava “Companheiros alemães” e “Meus jovens alemães”, Trump 

afirmou “Cada geração passa a tocha da verdade, da liberdade e da justiça (…)” e 

Bolsonaro garantiu “temos (…) o povo brasileiro” e “Nós estamos todos no mesmo 

barco”. Os três incorporaram-se no povo e, desta forma, criaram empatia e união.  

De realçar o messianismo presente no diálogo de cada um dos líderes políticos. 

Como que enviados propositadamente à terra, pelo ser divino. São eles os escolhidos para 

tal amarga e difícil missão. Hitler disse: “eu decidi (…) salvar a nação e a pátria”. Segundo 

Trump: “Eu serei o melhor presidente que Deus criou”. Bolsonaro quis “(…) agradecer a 

Deus (…) essa é uma missão de Deus”.  

Outro ponto em comum destes homens tem a ver com as diversas afirmações sobre 

diferentes raças, nacionalidades e com o género feminino. O conhecido antissemitismo 

de Adolf Hitler que odiava “(…) conglomerado de raças, checos, polacos, húngaros, 

rutenos, sérvios, croatas, etc., e acima de tudo aquela excrescência desses cogumelos que 

brotam por toda a parte- judeus e mais judeus.”, os constantes condenações de Trump 

“Quando o México envia os cidadãos para os EUA, não está a enviar as melhores pessoas, 

mas, sim, indivíduos com muitos problemas, envoltos em drogas e crimes. São 

violadores. No entanto, penso que alguns são boas pessoas.” e Bolsonaro exclamou: “Não 

vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. No que depender de mim, 

todo o cidadão vai ter uma arma de fogo em casa. Não vai ter um centímetro demarcado 

pela reserva indígena ou quilombola!”. De igual forma, todos parecem querer justificar 

tais palavras com base na religião. Perante uma justificação credível, os ouvintes podem 

aceitar mais facilmente determinados diálogos e atos. Hitler julgou os judeus porque 

“Inexoravelmente, a Natureza vinga-se sempre de todas as usurpações contra o seu 

domínio. Por isso, acredito agora que ajo de acordo com a vontade do Criador 

Omnipotente: lutando contra o judaísmo, realizo a vontade de Deus”. Trump achou por 

bem limitar as fronteiras dos Estados Unidos, já que “O céu tem muros e rígidas regras 

de imigração. Quem tem política de portas abertas é o inferno.”. Bolsonaro justificou as 

suas declarações homofóbicas ao dizer: “Desfiles gay? Eu não participo em promover os 

maus costumes.”. 
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Relação com os princípios da propaganda de Goebbels  

 Princípio da simplificação e do inimigo único 

Consiste na culpabilização de um único inimigo. Sem divergir para 

além disto. 

 Princípio do contágio 

Consiste na amostra de todo o mal que o inimigo tem vindo a fazer até 

ao presente e como fará no futuro. 

 Princípio da transposição 

Consiste em transpor todos os males sociais para este inimigo. 

 Princípio da vulgarização 

Consiste na vulgarização dos atos do inimigo (Pais, 2012: 57-67). 

 

Entre os onze princípios da propaganda de Goebbels, estes quatro tiveram bem 

presentes quer em declarações de Hitler, de Trump e, mais tarde, Bolsonaro.  

Desde o início da sua propaganda política, Hitler realçou os problemas nacionais 

de índole económica, social, política. Hitler julgou os judeus como os principais 

causadores da decadência nacional. Por um lado, acreditava que as pessoas de origem 

judaica eram uma raça deformada que estava a contaminar tudo e todos e a colocar em 

perigo o futuro da raça pura, a raça ariana. No final do século XIX, já havia, na Europa, 

uma boa dose de preconceito. Os judeus eram vistos como sendo manipuladores da 

economia e da religião. Na Alemanha, o antissemitismo ganhou mais força devido a 

teorias biológicas racistas. Porém, não só os judeus eram obstáculos à raça pura. 

Enquadravam-se, também, ciganos, homossexuais e deficientes físicos. Por outro lado, 

atribuiu a derrota da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, aos judeus sociais-

democratas e comunistas, embora tenham fortalecido o exército alemão durante a mesma. 

Acreditava ainda que os judeus queriam dominar o mundo e mais tarde ou mais cedo 

aplicariam o capitalismo.  

Por sua vez, Donald Trump também quis culpabilizar Barack Obama por defender 

a cidadania para imigrantes, quando o mesmo falou, muitas vezes na deportação de 

imigrantes e na construção de um muro a limitar a fronteira entre os Estados Unidos e o 

México. Obama foi o presidente americano que contribuiu para as políticas de mudanças 

climáticas, mas Trump afirmou que iria cancelar quaisquer acordos externos para o 
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combate das alterações climáticas. Em vez disso, o objetivo era que o governo investisse 

mais em combustíveis fósseis e na aprovação do ducto do petróleo. 

Bolsonaro atribuiu a decadência do Brasil e do povo brasileiro aos treze anos 

liderados pelo principal partido rival. Os seus discursos apontaram sempre contra Lula da 

Silva e Dilma Rousseff. Atribui ao PT (Partido dos Trabalhadores) os milhões de 

habitantes desempregados, o índice de criminalidade e os escândalos de corrupção, 

nomeadamente a operação Lava Jato. Acusou o PT de querer voltar a governar para criar 

uma constituição e adotar a censura na imprensa e soltar presidiários.  

Relação da linguagem não-verbal 

 

Figura 18: Adolf Hitler, Donald Trump e Jair Bolsonaro a discursar 

Tipos de linguagem não-verbal  

 Postura ou expressão corporal 

Mostra traço de personalidade e a forma como a pessoa se sente em 

relação ao ambiente e às pessoas em seu redor. Dentro deste conceito, várias 

partes do corpo revelam certos pensamentos, como os movimentos da cabeça, 

a posição dos braços, das pernas e dos ombros.  

 Expressões faciais 

É outra forma de expressar o que se está a sentir ou a pensar. Várias 

pessoas dizem uma coisa e, por vezes, o rosto pode demonstrar sinceridade 

sobre isso ou oposição àquilo que se está a transmitir. O movimento dos 

olhos, das sobrancelhas, do nariz e da boca podem falar mais que palavras e 

o contacto visual é diferenciador aquando da transmissão da mensagem. 

 Gestos  

A gesticulação pode características culturais da pessoa. Envolve 

movimentos de todo o corpo, especialmente das mãos, de forma a passar uma 
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ideia ou enaltecer o que se está a dizer. Os gestos também são fundamentais 

para reforçar emoção e energia e transferir certa credibilidade. 

 Aparência física  

Durante muitos anos, acreditou-se que a aparência expressava a classe 

social, profissão e o perfil psicológico das pessoas e, ainda hoje, é importante 

para determinadas situações e objetivos (Schelles, 2008: 1-8). 

Funções da linguagem não-verbal  

 Completa aquilo que se está a dizer. As palavras emitem parte da mensagem 

e a linguagem não-verbal ajuda ao seu alcance; 

 Enfatiza e destaca tudo o que se está a transmitir, reforçando a mensagem 

para que o ouvinte não questione a sua veracidade; 

 Influencia no discurso verbal através de gestos para pausas ou ênfase no 

silêncio do discurso; 

 Serve para demonstrar a posição de alguém na hierarquia das relações em 

determinado ambiente (Schelles, 2008: 1-8). 

Face à comparação de alguns discursos de Adolf Hitler, Donald Trump e Jair 

Bolsonaro, retiram-se várias semelhanças na retórica usada por cada um, na linguagem 

não-verbal, nos temas que surgem apresentados nos mesmos…  

Depois da última análise, é essencial compreender a opinião formada doe eleitores. 

Segue, por isso, o desenvolvimento do enquadramento empírico. 
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Parte II: Enquadramento empírico  
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1. Metodologia 

O presente estudo académico apresenta uma recolha de dados que possa responder 

à questão inicial deste trabalho. De forma a concluir esse objetivo, foi indispensável 

passar por um processo de seleção da estratégia de pesquisa, escolhendo uma técnica de 

recolha de dados que possa ser adequada aos objetivos propostos. Existem vários métodos 

e técnicas de investigação a área das ciências sociais e humanas, no entanto, para 

responder a objetivos pré definidos, já no início deste estudo, foi necessário a elaboração 

de um inquérito e, posteriormente a sua realização. Objetivos esses, tais como: perceber 

que tipo de pessoas consegue identificar a diferença entre persuasão e manipulação 

(género, faixa etária, naturalidade e habilitações literárias); compreender os aspetos que 

diferenciam a persuasão e a manipulação; identificar os principais revolucionários 

políticos dos séculos XX e XXI; identificar as palavras-chave nos séculos XX e XXI; 

reconhecer o maior revolucionário político do século XXI e o que pode ter levado à sua 

eleição; questionar uma possível relação entre os discursos dos séculos XX e XXI; 

reconhecer os benefícios e/ou malefícios dessa possível relação. 

Este inquérito, quantitativo e qualitativo, foi elaborado na plataforma Google 

Forms e partilhado através de redes sociais, nomeadamente no perfil pessoal, grupos de 

interesse e mensagens individuais. Foi, portanto, respondido online.  

Não existiu um determinado público-alvo para este estudo. O objetivo foi abordar 

a população portuguesa no geral. Posto isto, surgem resultados do sexo feminino e 

masculino, de diferentes faixas etárias, de norte a sul do país.  

A utilização deste método de recolha de dados justifica-se, já que foi utilizado para 

obter a opinião geral face à comunicação política.  
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2. Apresentação e descrição de dados 

O seguinte inquérito esteve disponível online desde o dia 13 até ao dia 30 de 

novembro de 2020, tendo registado 100 respostas válidas. 

1ª questão: Género 

 

Figura 19: Gráfico "Género" 

Pode-se confirmar que a maioria das pessoas que responderam ao inquérito são do 

sexo feminino. Embora não seja uma diferença significativa, 39% dos inquiridos são do 

sexo masculino e 61% são do sexo feminino. Crê-se que essas respostas respeitem a 

proporcionalidade da distribuição de género da sociedade portuguesa. 

2ª questão: Idade 

 

Figura 20: Gráfico "Idade" 

O gráfico acima é referente à faixa etária de cada um dos inquiridos. Verifica-se 

que, pouco mais de metade, 51%, se encontra na faixa etária dos 20 aos 30 anos. À parte 
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isso, obteve-se 18% na faixa etária dos 30 aos 40 anos, 12% na faixa etária dos 40 aos 50 

anos e, por último, 19% das pessoas com mais de 50 anos. 

3ª questão: Naturalidade 

  

Figura 21: "Naturalidade 

À terceira questão, sobre a naturalidade de cada inquirido, obtiveram-se diversas 

respostas. A maioria das pessoas afirmou ser natural de cidade e vilas como: Porto, Vila 

Real, Peso da Régua, Alijó, Pinhão e Bragança. Em menos quantidade, alistam-se cidades 

como: Fafe, Lousada, Lisboa, Aveiro, Portimão, entre outras. Outras pessoas não 

especificaram a sua naturalidade, deixando apenas as nacionalidades como: portuguesa, 

suíça, francesa e espanhola.  

4ª questão: Habilitações literárias 

 

Figura 22: Gráfico de "Habilitações literárias" 

O gráfico acima representa as habilitações literárias de cada pessoa. Pouco mais 

de metade, 54%, concluiu o ensino superior. A seguir, 32%, surgem pessoas que 
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concluíram o ensino secundário. Em menos destaque, 4% concluíram o 3º ciclo e 5% 

concluíram o 2º ciclo. Com 1% cada, surgem as respostas “nível 5 em operações 

bancárias”, a inserir no ensino secundário, e “mestrado”, a inserir no ensino superior. 

5ª questão: O que significa para si comunicação política? 

 

Figura 23: Gráfico sobre conceito de comunicação política 

À questão “O que significa para si comunicação política?”, o item mais escolhido, 

com 81%, foi: “A comunicação política consiste, essencialmente, num conjunto de ações 

que visam implementar ideologias e popularizar um partido e líder através de suportes 

tradicionais e digitais.”. 

6ª questão: Considera o conceito de persuasão diferente do conceito de 

manipulação? 

 

Figura 24: Gráfico sobre distinção dos conceitos de persuasão e manipulação 

No gráfico acima, confirma-se que a maioria das pessoas que responderam ao 

inquérito, 84%, consideram distintos os conceitos de persuasão e manipulação. Sendo que 

16% não distingue os dois conceitos. 
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7ª questão: Se sim, em que aspetos se diferencia a definição de persuasão e 

manipulação? 

 

Figura 25: Gráfico sobre aspetos de persuasão e manipulação 

Sobre os aspetos que os inquiridos relacionam à diferença de persuasão e 

manipulação, observa-se uma grande tendência, 46,6%, a responder “todos os aspetos”. 

Para além dos aspetos “veracidade”, “linguagem corporal e verbal”, “transparência”, 

“retórica” e “relação entre orador e ouvinte”, acrescentam-se, por dois inquiridos, 

“convencer a/levar a” e “objetivos”. 

8ª questão: Na sua opinião, qual a técnica mais utilizada nos discursos 

políticos? 

 

Figura 26: Gráfico sobre a oitava questão 

À questão “Na sua opinião, qual a técnica mais utilizada nos discursos políticos?”, 

mais de metade das pessoas, 58%, responderam “ambas”. “Manipulação” é, para 23% das 

pessoas, a técnica mais utilizada e “persuasão” é, para 19% das pessoas, a técnica mais 

utilizada. 
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9ª questão: Com que frequência identifica as seguintes estratégias na 

comunicação política? 

 

Figura 27: Gráfico sobre estratégias na comunicação política 

 

Figura 28: Gráfico sobre estratégias na comunicação política 

Na nona questão “Com que frequência identifica as seguintes estratégias na 

comunicação política?” as respostas são mais variadas. A estratégia “criar empatia com o 

público” é identificada “muitas vezes”, em 47%, e “algumas vezes”, em 29%. A estratégia 

“mostrar conhecimento e informação detalhada” é identificada “algumas vezes”, em 52%, 

e “muitas vezes”, em 33%. A estratégia “ser coerente” é identificada “algumas vezes”, 

em 70%, e “muitas vezes”, em 14%. A estratégia “apelar ao lado emocional do público” 

é identificada “muitas vezes”, em 50%, e “algumas vezes”, em 33%. A estratégia 

“culpabilizar os outros” é identificada “muitas vezes”, em 43%, e “algumas vezes”, em 

30%. A estratégia “manter o público na ignorância” é identificada “muitas vezes”, em 
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47%, e “algumas vezes”, em 40%”. A estratégia “linguagem facilitada” é identificada 

“algumas vezes”, em 52%, e “muitas vezes”, em 29%. 

Perante algumas estratégias de persuasão e manipulação, conclui-se que, por 

inúmeras vezes, os inquiridos identificam as mesmas na comunicação politica, posto isto, 

motiva-se o facto de ambas as técnicas serem utilizadas. 

10ª questão: Qual dos seguintes nomes considera o maior revolucionário 

político do séc. XX? 

 

Figura 29: Gráfico sobre o maior revolucionário político do séc.XX 

O gráfico acima demonstra que, para 64% das pessoas, Hitler foi o maior 

revolucionário político do séc.XX. Outros inquiridos, 36%, distribuem as suas opiniões 

pelos revolucionários políticos Benito Mussolini, Kim Jong-un e Joseph Stalin. 

11ª questão: Assinale as características que identifica nos discursos políticos 

dos líderes acima referenciados. 

 

Figura 30: Gráfico sobre as caracteristicas dos discursos politicos 
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À questão “Assinale as características que identifica nos discursos políticos dos 

líderes acima referenciados”, 74 pessoas identificam o “racismo”, 73 pessoas identificam 

o “totalitarismo”, 72 pessoas identificam o “patriotismo” e 70 pessoas identificam o 

“militarismo”. Em menos destaque, 30 pessoas identificam o moralismo” e 29 pessoas 

identificam o “messianismo”. 

12ª questão: Identifica algumas características mencionadas acima nos 

discursos políticos do séc. XXI? 

 

Figura 31: Gráfico sobre caracteristicas dos discursos políticos do séc.XXI 

À questão “Identifica algumas características mencionadas acima nos discursos 

políticos do séc. XXI?”, mais de metade dos inquiridos, 63%, responderam “sim” e 37% 

responderam “não”. 

13ª questão: Se sim, em que líder político, do séc. XXI, consegue facilmente 

identificar estas características? 

 

Figura 32: Gráfico sobre os líderes políticos do séc. XXI 
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O gráfico acima mostra alguma variedade de respostas, no entanto, a maioria das 

pessoas, quando questionadas “(…) em que líder político, do séc. XXI, consegue 

facilmente identificar estas características”, responderam: Donald Trump, Jair Bolsonaro 

e André Ventura. Em menos destaques, aparecem nomes como: Vladimir Putin, Antóno 

Costa e Kim Jong-un. 

14ª questão: Na sua opinião, qual o líder político mais revolucionário desde o 

ínicio do séc. XXI? Porquê? 

 

Figura 33: Respostas à 14ª questão 

A questão “Na sua opinião, qual o líder político mais revolucionário desde o início 

do séc XXI? Porquê?” mostra respostas variadas. No entanto, podem-se destacar alguns 

nomes. Barack Obama foi uma resposta comum, justificando ter sido um líder exemplar 

no que toca a incentivar a liberdade, a democracia e apelar a iniciativas na melhoria da 

saúde, do ambiente, educação, etc. Donald Trump, segundo alguns inquiridos, tem sido 

um dos maiores revolucionários políticos do século, já que incentiva ao ódio, tem 

discursos racistas e destruiu muitas das boas políticas praticadas por Obama. Também 

Jair Bolsonaro é referenciado, algumas vezes, pelos seus conceitos ditatoriais, pelas suas 

ações militaristas e messianismo. André Ventura é mencionado pela diferença no tipo de 

discurso e cativar os seus apoiantes apesar de ideias mais radicais. Com menos destaque, 

surgem nomes como: António Costa e Pedro Passos Coelho, por exemplo. Obtiveram-se 

outros nomes, porém sem justificação para a respetiva escolha. 

15ª questão: Assinale os motivos que, a seu ver, podem ter influenciado no 

voto do político acima mencionado. 
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Figura 34: Gráfico sobre motivos que influenciam o voto 

À questão “Assinale os motivos que, a seu ver, podem ter influenciado no voto do 

político acima mencionado”, 78% das pessoas assinalaram “representar a mudança”, 59% 

das pessoas assinalaram “identificar-se com o discurso do candidato”, 53% das pessoas 

assinalaram “transmitir segurança” e 39% das pessoas assinalaram “melhoria nas 

condições de saúde”. Com menos destaque, 25% das pessoas assinalaram “criação de 

novos postos de emprego” e 23% das pessoas assinalaram “experiência na política”. 

16ª questão: Dependendo do líder político, relaciona os discursos políticos do 

séc. XX aos discursos políticos do séc. XXI? 

 

Figura 35: Gráfico da relação dos discursos políticos do séc XX e XXI 

O gráfico acima, mostra que 67% das pessoas relaciona “algumas vezes” os 

discursos políticos do séc. XX aos discursos políticos do séc. XXI. Também 25% dos 

inquiridos relacionam “muitas vezes” estes discursos entre si.   
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17ª questão: Quais poderão ser os benefícios e/ou malefícios dessa relação no 

futuro? 

 

Figura 36: Respostas à 17ª questão 

No geral, os inquiridos preveem alguns malefícios e poucos benefícios, na relação 

entre os discursos políticos do séc. XX e do séc. XXI. Teme-se uma estagnação no regime 

democrático ou mesmo a sua regressão. Existe uma opinião geral de que é preciso ter 

atenção àquilo que se faz atualmente na política, pois os erros e massacres do passado são 

indesejáveis por todos. É importante encontrar um equilíbrio, pois o mundo não se deve 

reger por extremismos. Isto é crucial para manter a serenidade na sociedade e evitar 

confrontos raciais, culturais, problemas socioeconómicos, entre outros. Por outro lado, 

alguns comentários revelaram oposição à ditadura, no entanto não descartam a culpa a 

alguns movimentos e ações e defendem a sua punição e que “ (…) a liberdade é algo bom 

e perigoso ao mesmo tempo. Quando não respeitada pode levar a tensão e ódio e trazer 

consequências com isso”. 

Este inquérito foi respondido por 100 pessoas. A maioria do género feminino. 

Nota-se que grande parte dos inquiridos são naturais da região norte de Portugal, inclusive 

algumas cidades e vilas do interior. Apesar de estarmos perante uma variedade de faixas 

etárias e de habilitações literárias, confirmam-se opiniões bastante comuns, salvo algumas 

exceções. 

No que toca ao conceito de comunicação política, poucos foram aqueles que se 

desviaram do seu verdadeiro significado e isso considera-se importante para que se 

consiga formar uma opinião básica acerca do tema.  
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A maioria dos inquiridos parece não ter dúvidas que, realmente, os conceitos de 

persuasão e manipulação são distintos, assim confirmaram alguns aspetos que os diferem, 

como: veracidade, transparência, relação entre orador e ouvinte, linguagem verbal e não-

verbal, etc.  

No que toca à empregabilidade dos conceitos nos discursos políticos, a opinião foi 

mais dividida, porém, a maioria foi a favor de que ambas as técnicas são utilizadas em 

simultâneo. Percebe-se então que as pessoas reconhecem que, algumas vezes, estão a ser 

manipuladas.  

Na história recente, fala-se sobre o holocausto e, posteriormente, na Segunda 

Guerra Mundial. Talvez por isso, a maioria das pessoas tenha eleito Adolf Hitler como o 

maior revolucionário político do séc XX. Já em relação àquele que consideram o maior 

revolucionário político desde o início do séc. XXI, escreveram-se nomes como Donald 

Trump, Jair Bolsonaro e André Ventura, mas também Barack Obama. Isso mostra que, 

apesar das pessoas estarem lembradas de discursos mais radicais, têm também na 

memória momentos de paz e serenidade a nível global, como foi o período de presidência 

de Obama. 

Quando questionados sobre os motivos que poderão ter levado à eleição do então 

maior revolucionário político desde o início do século, as respostas mais comuns são 

“representar a mudança”, “identificar-se com o discurso do candidato” e “transmitir 

segurança”, o que leva a querer que, muitas das vezes, os indivíduos não se focam no que 

oradores estão a dizer, mas na forma como se expressam e interagem. 

Grande parte dos inquiridos respondeu que, algumas vezes, relacionam, de facto, 

os discursos políticos do séc. XX com os discursos políticos do séc. XXI. Aqui, 

identificam, inclusive, algumas características associadas aos discursos do século 

passado. Exemplos dessas características são: totalitarismo, censura, racismo, 

militarismo, patriotismo, entre outras. Desta relação teme-se que a democracia possa vir 

a estagnar e a retroceder em tudo aquilo que evoluiu até agora. A maioria das pessoas, 

mostra preocupação nas consequências que esta relação possa trazer no futuro e fala-se, 

até, em vários confrontos e guerras, lembrando as duas guerras mundiais.  

Considera-se imperativo que as ciências políticas se enquadrem mais cedo na 

educação dos jovens para que todos possam compreender estes conceitos e não deixar a 

última palavra ao totalitarismo. 
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Considerações finais 

Depois de concluídos o enquadramento teórico e o enquadramento empírico desta 

dissertação, é fundamental compreender os seus pontos fortes e fracos determinar 

possíveis investigações futuras. 

O enquadramento teórico foi imprescindível para uma contextualização base da 

temática. A partir do conceito de política e outras ideologias, foi possível avançar para 

determinar o conceito de comunicação e marketing político e entender o que 

complementa cada um deles. Passando pela propaganda, através de meios tradicionais e 

digitais, e pelos discursos políticos que nela se enquadram, tornou-se viável chegar a 

definições de manipulação e persuasão e distinguir os principais aspetos de cada uma 

delas. Depois de detalhar e diferenciar manipulação de persuasão, justificou-se a procura 

de discursos políticos e citações de Adolf Hitler, Donald Trump e Jair Bolsonaro que 

pudessem relacionar-se entre si. Para interligar as estratégias de cada um destes líderes, 

utilizou-se a comparação, de recursos linguísticos e linguagem não-verbal dos mesmos. 

Esta dissertação não tinha como objetivo qualquer tipo de apoio a líder ou partido, mas 

sim a fundamentação em factos. 

O enquadramento empírico veio realçar a resposta à pergunta inicial e título deste 

estudo “Manipulação ou persuasão? Relação entre os discursos políticos dos séculos XX 

e XXI”. De facto, como se pôde constatar, a maioria dos inquiridos distingue os conceitos 

de manipulação e persuasão e reconhece que ambos são utilizados na política. 

Relacionaram, ainda, discursos dos séculos XX e XXI, nomeadamente os de Adolf Hitler 

com os de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Embora com respostas variadas, a verdade é 

que existe um medo racional em relação ao regime democrático que hoje conhecemos. A 

evidência desta relação de discursos pode trazer conceitos indesejáveis à prática da 

política e criar obstáculos à democracia e liberdade individual de cada um.  

Salvo exceções e algumas alterações, nomeadamente nos suportes digitais durante 

a propaganda, confirma-se a primeira hipótese: os discursos políticos dos séculos XX e 

XXI relacionam-se através da comunicação política semelhante.  

Posto isto, será relevante mencionar os pontos fortes deste estudo falando dos seus 

objetivos pré definidos, que, à partida, terão sido alcançados. Estes objetivos 

comprometiam-se a: apresentar os maiores políticos do século XX e XXI, descrevendo 

biografias e trajetos políticos; caracterizar os mais famosos discursos políticos do séc. XX 

e comparar aos mais recentes, listando pontos em comum; estudar e comparar suportes 
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de comunicação e multimédia físicos e digitais, utilizados por estes. Suportes orais e 

físicos de comunicação, como: cartazes, fotografias, notícias, spots publicitários, 

presenças nas redes sociais, e os próprios discursos orais; definir e distinguir os conceitos 

de persuasão e manipulação, para avaliação do impacto e influência do discurso; 

enumerar técnicas mais usadas e eficazes para persuadir ou manipular. 

Em relação aos pontos fracos desta dissertação, destaca-se a quantidade de 

amostragem no enquadramento empírico. Apesar da partilha ter sido diversificada, não 

foi possível alcançar mais que 100 pessoas. Certamente haveria informação mais variada 

e detalhada se a porção de respostas fosse mais elevada. 

Resta abordar, por último, as possíveis investigações futuras. Face aos resultados 

deste estudo, conclui-se que continuam a manter-se alguns aspetos totalitários que 

marcaram o séc. XX. Em pleno séc. XXI, é urgente compreender o porquê desta aceitação 

e como se poderão combater estes aspetos de forma a não colocar a democracia em perigo.   
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Apêndices 

Apêndice A - Modelo do inquérito online realizado aos cidadãos portugueses 
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