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RESUMO

O ensaio faz uma reflexão sobre as teorias de comunicação mais importantes da 

primeira metade do século XX, que analisaram os efeitos da mídia no contexto das duas 

grandes guerras que ocorreram, as famosas 1ª e 2ª Guerras Mundiais. Para tanto, 

apresentar-se-á suas aplicações no drama "A Onda" ("The Wave"), de 1981, do diretor 

Alexander Grasshoff, após uma breve sinopse da obra e contextualização dos regimes 

totalitários, como o Nazismo.

PALAVRAS-CHAVE:	  teorias de comunicação, efeitos da mídia, 1ª e 2ª Guerras 
Mundiais, A Onda, sinopse.

1 RESUMO SOBRE REGIMES TOTALITÁRIOS

O totalitarismo, segundo o “Dicionário de Política”, de Noberto Bobbio, Nicola 

Matteucci e Gianfranco Pasquino (apud AZEVEDO e SERIACOPI, 1993, p. 1247-59), 

“é uma forma de organização do Estado na qual todo o poder se concentra nas mãos de 

um pequeno grupo de pessoas, organizadas sob a forma de um partido único. Esse 

partido conta geralmente com uma base de massas, mas apenas seus dirigentes têm 

poder de decisão”. Segundo este mesmo livro, uma das principais características desta 

forma de governo é o uso massivo dos meios de comunicação de massa. A justificativa 

para sua utilização foi para a difusão da ideologia do regime e exaltar tanto a figura do 

líder quanto a do governo.
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Outras características, citadas por Gislane Azevedo e Reinaldo Seriacopi (2005, 

p. 416), são o uso da censura em larga escala, da delação (sinônimo de acusação, 

denúncia) e da violência contra grupos minoritários (principalmente ciganos, judeus, 

homossexuais e imigrantes). Desse modo, os regimes totalitários se estabeleceram em 

vários países da Europa, após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 

1918. Dentre os principais adeptos do totalitarismo estão Benito Mussolini, com o 

Facismo, na Itália, e Adolf Hitler, e o Nazismo, na Alemanha, que será brevemente 

resumido agora.

.1 O NAZISMO DE ADOLF HITLER

Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e a assinatura de um 

armistício, que pusera fim à guerra, a monarquia alemã ali se encerrava, dando início a 

uma República Democrática: a República de Weimar.

Fortes ameaças politicas, crises econômicas, foram superadas. A economia foi 

melhorando, até que em 1929, a Grande Depressão derrubou a República de Weimar. A 

situação consequentemente se tornou grave e os nazistas aumentaram seus esforços até 

que o país elegeu Paul von Hindemburg presidente, nomeando o austríaco Adolf Hitler 

chanceler que, mais tarde, após o Terceiro Reich, se tornaria o führer (líder).

O nazismo, segundo Roney Cytrynowicz:

(...) não era uma ideologia irracional; o nazismo trabalhava, mais que outras 
ideologias, o componente irracional das pessoas.  E o fazia de uma forma 
absolutamente racional, premeditada e planejada, desde os desfiles, 
rigorosamente coreografados, os discursos de Hitler, em que uma iluminação 
colocada atrás dava a ilusão de que o sol o elevava, as bandeiras e estandartes 
colocados nas ruas dando uma aparência de festa e compondo os elementos 
cenográficos de um ritual que reforçava a comunhão nacional, etc. Estes 
aspectos do nazismo são tão centrais na compreensão da adesão das pessoas 
quanto a análise dos seus conteúdos políticos (CYTRYNOWICZ, apud 
CAMPOS e CLARO, 1995, p. 211).

Quanto a educação nazista, as escolas transmitiam aos seus alunos sua ideologia.  

José Flavio de Campos e Regina Claro relatam que:

Os nazistas explicavam aos professores como ensinar certas matérias e, para 
assegurar obediência, os membros da Juventude Hitlerista tinham de 
denunciar os mestres que lhes parecessem suspeitos. Retratos de Hitler e 
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bandeiras nazistas ornamentavam as salas de aula. Os currículos davam 
maior importância ao treinamento físico e aos esportes,  e muitos cursos sobre 
a ciências racial foram introduzidos (CAMPOS e CLARO, 2009, p.539).

Portanto, a Juventude Hitlerista cultuavam o vigor físico e ideologias racistas, 

que buscavam o domínio da raça ariana no mundo. Agora, será feita uma sinopse do 

filme “A Onda”, que mostra uma experiência neonazista em uma sala de aula, nos 

Estados Unidos e, depois, a aplicação de teorias de comunicação do período entre-

guerras no contexto do vídeo.

Figura 01: Cartaz eleitoral do Partido Nazista. Fonte: Internet.

2	  SINOPSE DO FILME “A ONDA”

	  O filme norte-americano “A Onda” (The Wave) trata-se de uma história baseada 

em fatos, de uma experiência neo-nazista dentro de uma escola, em Palo Alto, nos 

Estados Unidos. O professor de história Ben Ross, interpretado pelo ator Bruce 

Davison, estava apresentando um vídeo sobre o impacto do Regime Nazista, liderado 

por Adolf Hitler, na Alemanha, até que sua aluna Laurie (Lori Lethin) pergunta-lhe por 
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que os cidadãos alemães assistiram a morte de 10 milhões de judeus sem agir contra o 

governo. Porém a aluna  não foi correspondida satisfatoriamente.

Então, Ross pesquisou vários livros sobre o regime de Hitler e chegou a suas 

conclusões. Nas aulas seguintes, começou a trabalhar os conceitos de disciplina, 

comunidade e ação com os alunos, que aceitaram tudo conforme era ordenado a eles, 

como se quisessem ser disciplinados, assim como o havia dito o professor a sua esposa.

O professor Ross e a turma da aula de história criaram o grupo “A Onda”, 

fazendo com que os alunos se sentissem unidos por um ideal. Tinha esse nome, pois 

uma onda, para o educador, era um modelo de mudanças e tinha movimento, direção e 

impacto. Inicialmente, a ideia parecia boa, pois tornava a classe mais unida. Todavia, a 

experiência fugiu do controle, pois houve vários casos de violência dentro da escola, em 

nome de “A Onda”. A situação chegou a um ponto tão incontrolável, que Laurie foi 

agredida pelo namorado, também estudante e membro da “organização”, David (John 

Putch).

Portanto, o professor Ross resolveu dar fim à experiência, convocando os 

membros de “A Onda” para uma espécie de comício do movimento, na escola onde 

estudavam, para apresentar o “líder nacional jovem”, assustando Laurie e David. Mas, 

neste evento, ele mostrou um vídeo de Hitler, o suposto comandante, e explicou que 

todos poderiam ser “ótimos nazistas”, pois foram facilmente manipulados pelas 

mensagens de união, disciplina, ação, mudanças, etc. que Ross difundia. A moral da 

história é que deveriam pensar por si mesmos e refletir as atitudes que eram 

transmitidas antes de agirem ou seguirem algum ideal.

3“A ONDA” E A TEORIA HIPODÉRMICA

A Teoria Hipodérmica, formulada por Harold Lasswell, é baseada em estudos 

vindos da psicologia, principalmente de doutrinas como o Behaviorismo e a do 

Comportamento Condicionado, de Ivan Pavlov e analisa as propagandas oriundas do 

rádio, principal meio de comunicação de 1930, ano de sua teorização. Também é 

chamada de Teoria da Agulha Hipodérmica, Teoria da Bala Mágica e Teoria da Correia 

de Transmissão. O professor Ivan Carlo Andrade de Oliveira (2003, p. 9) enfatiza que 

ela “influenciou todo o pensamento comunicacional da primeira metade do século 

passado e tornou-se um ponto de partida essencial tanto para os que concordam com 
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seus ditames quanto para os que discordam”, pois foi a primeira grande teoria de 

comunicação, influenciando outras ideias e críticas posteriores.

Oliveira também explica os fundamentos da Teoria Hipodérmica. Ela tem 

explicações no Behaviorismo, pois essa última parte do princípio de que toda resposta 

corresponde a um estímulo, pois não existe estímulo sem resposta e vice-versa. Esta 

reação da mensagem radiofônica correspondia à aceitação das massas. Porém quando 

isso ocorre significa que não há o feedback propriamente dito, uma crítica ou uma 

análise quanto ao conteúdo exposto ao público, considerado atomizado, amorfo, agindo 

de maneira uniforme e imediata.

Enquanto isso, a teoria do Comportamento Condicionado, também relacionada à 

Hipodérmica, parece ser uma extensão do Behaviorismo, pondo em prática sua ideia. 

Oliveira cita a experiência do cachorrinho como exemplo de seu funcionamento: 

“À visão da comida, o cachorrinho respondia salivando – uma reação do 
organismo preparatória para o ato de digerir a comida. Pavlov passou a tocar 
uma sineta toda vez que alimentava o animal. Por fim, tocava apenas a sineta. 
Mesmo não havendo comida, o cão respondia ao estímulo (som da sineta) 
com uma resposta (salivando)” (OLIVEIRA, 2003, p.9).

Tomando como base essa exemplificação da Teoria do Comportamento 

Condicionado, percebe-se que realmente há uma afirmação do Behaviorismo, ou seja, o 

feedback, de fato, não existiria, pois o público responderia de forma imediata ao que é 

exposto, assim como o cachorro reagiu salivando ao toque da sineta, uma representação 

da chegada do alimento, havendo ou não comida para o animal.

Através desses conceitos, imprescindíveis para o entendimento da teoria, surgiu 

a ideia de sociedade de massa. Mauro Wolf, citado por Maria Ivanúcia Costa e Marcília 

Mendes, considera o termo “massa” como: “um grupo homogêneo de pessoas, 

aparentemente iguais, mas que provém de ambientes e grupos sociais 

diferentes” (WOLF apud COSTA, MENDES, s.d., p.2). Pensava-se então que a massa 

poderia ser tranquilamente manipulada pelos detentores dos meios de comunicação, 

pois eram características dessa categoria não haver contato entre as pessoas que o 

compõe, ela forma-se de modo espontâneo e não há a possibilidade de crítica, devido à 

falta desse atributo por parte de seus componentes.
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Em “A Onda”, a Teoria Hipodérmica é a mais influente, até mesmo pelo fato de 

ser uma experiência neonazista em uma sala de aula. As mensagens do professor Ross à 

turma são, de acordo com o modelo comunicativo estabelecido pelo norte-americano 

Harold Lasswell, os estímulos. E o modo que eles reagiam, ou seja, se entregando às 

atividades e filosofia empregadas neste grupo, agindo de maneira uniforme, são as 

respostas.  

Para exemplificar como funcionava a Teoria do Comportamento Condicionado 

na sala do professor Ross, pode-se utilizar da parte do filme na qual o mestre ensinou o 

modelo de respostas. Toda pergunta feita por ele deveria ser respondida no seguinte 

formato: o aluno deveria levantar de seu assento e dizer “Senhor Ross, ...”. Portanto, os 

jovens com o passar do tempo estariam condicionados a respondê-lo dessa maneira, 

enfatizando o ideal disciplinador do grupo neonazista “A Onda”. 

O vídeo mostrou perfeitamente que o teste feito representava uma psicologia de 

massas, aproveitando-se de uma necessidade dos alunos (de serem disciplinados) para 

incutir e reforçar uma ideia, devendo seguir até alcançar um objetivo. Vale lembrar que 

a Teoria Hipodérmica não pode ser mais aplicada nos dias atuais, pois existe outros 

veículos de comunicação além do rádio e, principalmente, a Internet, a principal Self 

Media existente, onde pode-se escolher os próprios meios de informação.

4“A ONDA” E A TEORIA FUNCIONALISTA

A Teoria da Agulha Hipodérmica formulada e estabelecida por Harold Lasswell 

denunciava como as propagandas veiculadas no rádio, principal meio de comunicação 

de massa do período entre-guerras, poderia atingir e manipular a população. Isso 

culminou em um verdadeiro impacto teórico e, naturalmente, assustou a sociedade.

Lasswell então foi incubido novamente para diminuir esse choque causado. 

Baseado em termos sociológicos, como o Funcionalismo, de Èmile Durkheim, e no 

Positivismo, de Auguste Comte, surgiu a Teoria Funcionalista. Maria Ivanúcia Costa e 

Marcília Mendes diziam que a “ideia de funcionalismo enxerga a sociedade associada 

às estruturas biológicas, cada parte do todo deve funcionar em equilíbrio; o objetivo 

final é a ordem e a cooperação”.   Ou seja, ele defendia que a sociedade era um corpo 

biológico, dividido em diversas partes: família, escola, grupo de amigos, ambiente 
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político e a mídia. Ilana Polistchuck e Aluízio Trinta justificam essa ideia: “Isso quer 

dizer que cada realidade existente se define por uma função, isto é, pela atividade que 

lhe cabe em um conjunto cujas partes são necessariamente solidárias” (POLISTCHUCK 

E TRINTA, apud COSTA E MENDES, 2003, P.84). Ou seja, se na Teoria Hipodérmica 

os meios de comunicação de massa eram considerados o “Quarto Poder”, agora eles 

passavam a ser um pedaço de um todo social. 

Assim como a “Bala Mágica”, o Funcionalismo possuia um modelo 

comunicativo, o chamado “Paradigma do Ato Comunicativo”, também pensado por 

Harold Lasswell. Maria Ivanúcia Costa e Marcília Mendes explicam o contexto da 

criação desse modelo: “O contexto teórico em que se situava Lasswell era definido pelo 

ímpeto da comunicação política e publicitária, que o incumbiram de formular o 

paradigma clássico da comunicação”. Veja a imagem abaixo, que mostra o esquema 

elaborado pelo norte-americano:

 Figura 02: Paradigma do Ato Comunicativo de Lasswell. Fonte: Internet.

Portanto, o Paradigma do Ato Comunicativo pregava que as mensagens das 

propagandas eram formadas por um “quem”, ou seja, o emissor, baseado na análise de 

emissores. Para Lasswell, apesar da mídia possuir o controle das mensagens, aquilo que 

determinava a divulgação de um produto comunicativo era a demanda de outros grupos 

sociais. Polistchuck reforçam esse ideal, afirmando que “cada indivíduo e cada 

instituição existentes contribuem funcionalmente para a manutenção da organização 

social”. “Diz o quê”, através da análise de conteúdo; “em que canal”, por qual meio, 

representado pela análise dos meios; “para quem”, o chamado receptores, pela análise 

de audiência; e “com que efeito”, o feedback, por meio da análise dos efeitos. 

O Paradigma do Ato Comunicativo parece funcionar, aparentemente, de forma 

quase perfeita, diminuindo os impactos da “Bala Mágica”. Porém, esse esquema não 
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conseguiu resolver a questão imposta pela Teoria Hipodérmica, porque este Paradigma 

também resultava na manipulação dos indivíduos. Para tanto, Charles Merton e Paul 

Lazarsfeld, juntamente com Harold Lasswell, procuraram estabelecer funções para os 

meios de comunicação de massa. Lasswell apontou três funções. A primeira é a 

vigilância sobre o meio ambiente, na qual a mídia revela aonde pode estar a ameaça ao 

sistema de valores vigente na sociedade. A integração significa, segundo Lasswell (apud 

COSTA e MENDES, 1971, p. 106), “a correlação das partes de uma sociedade em 

resposta ao meio”, ou seja, a sociedade trabalha em conjunto para manter a ordem 

social, podendo se unir até mesmo para excluir aqueles que não partilham da mesma 

ideia. E, por fim, a transmissão da herança cultural. A mídia transmite mensagens em 

busca de endossar patrimônios culturais, disseminando-os de geração em geração. Além 

dessas, Lasswell apontou uma função adjacente a essas três, que é a do entretenimento, 

na qual a mídia oferece diversão para seu público. Polistchuck e Trinta (apud COSTA E 

MENDES 2003, p.89), destacam algumas características das funções apontadas por 

Lasswell: 

“A mídia afeta o público pelos conteúdos que dissemina; Os efeitos 
produzidos equivalem a reações manifestas do público; Essas reações 
compreendem: atenção, compreensão, fruição, avaliação, ação; As reações do 
público dependem de identificações projetivas, anseios e expectativas, 
latentes ou não, dos membros que o compõem; Há clara influência do 
contexto (social, cultural, ideológico) e de predisposições especiais nas 
reações manifestas pelo público; Os conteúdos disseminados pela mídia estão 
inseridos no contexto; Os conteúdos disseminados constituem, portanto, um 
dos fatores que provocam reações por parte do público”.

Costa e Mendes (s.d., p.5) terminam o raciocínio das funções de Lasswell: 

“embora reconheça, implicitamente que haja feedback (realimentação). Lasswell não 

menciona em seu modelo o contexto onde se dá a comunicação, nem os modos pelos 

quais uma mensagem pode ser recebida e suscitar respostas”.

Charles Merton e Paul Lazarsfeld, assim como Lasswell, também estabeleceram 

três funções, sendo estas o status: a mídia utiliza fontes oficiais, pessoas proeminentes 

em propagandas ara impor aquilo que é bonito, legal, ou melhor, vendendo suas 

imagens para seu público; o reforço das normas sociais é semelhante à função de 

integração assinalada por Lasswell e, por último, a disfunção “narcotizante”. Costa e 

Mendes (s.d., p. 6) demonstram que, para elas, “a expansão da comunicação de massa 
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tende converter a participação ativa em conhecimento passivo”. Polistchuck e Trinta 

explicam essa afirmativa de Costa e Mendes, indicando que: 

O excesso de informações, às quais disseminam sem, contudo, hierarquiza-
las, bem como o entretenimento ruidoso de que se fazem provedores 
privilegiados, leva os meios a aturdir e entorpecer a sensibilidade do público, 
resultando, de sua parte, um evidente desinteresse.  O “bombardeio” de 
informações pode levar ao alheamento. Converte-se, assim, a participação 
potencialmente ativa do público em mass aparthy (“atitude passiva da 
maioria”) (apud COSTA E MENDES, 2003, p. 91).

Ou seja, a disfunção é considerada “narcotizante” devido ao surgimento de 

vários outros meios de comunicação e suas convergências, que produzem infinitas 

informações sobre diversos temas em tempo muito curto, sendo difícil para as pessoas 

poderem assimilar esse conteúdo naturalmente.

A Teoria do Funcionalismo continua sendo aplicada, devido ao constante 

surgimento de tecnologias responsáveis pela transmissão de infinitas mensagens a todo 

o momento.

Em “A Onda”, a Teoria Funcionalista é visível, no que tange as funções dos meios de 

comunicação. A integração, correspondente ao reforço das normas sociais em Paul 

Lazarsfeld e Charles Merton está presente, eliminando aqueles que são contra o 

movimento, a fim de que haja a manutenção do sistema. Alguns integrantes do grupo 

agiam violentamente contra outros alunos em nome de “A Onda”, dizendo seu lema 

“força pela disciplina, força pela comunidade, força pela ação”, excluindo quem era 

contra, assim como Laurie quase foi agredida pelo namorado por causa disso.

4.1.‘‘A ONDA” E O PARADIGMA MATEMÁTICO-INFORMACIONAL

O Paradigma Matemático Informacional, também conhecido como Teoria 

Matemática da Informação, é parte da Teoria Funcionalista e formulado por Claude 

Shannon e Warren Weaver, matemáticos estadunidenses. 

Segundo Mauro Wolf (s.d., p. 49), “é, essencialmente, uma teoria sobre a 

transmissão óptima das mensagens”. No livro Teorias da Comunicação- Trajetórias 

Investigativas, este modelo é reconhecido como o primeiro a destacar a ‘comunicação’ 

como ‘transmissão’ e aborda a questão dos signos na transmissão de informações: “o 

signo coloca em relevo seu caráter portador de informação, acrescentando a condição de 

que ele tenha, deliberadamente, sido produzido por alguém e espera que ele será 

Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação
XIX	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sudeste	  –	  Vila	  Velha	  -‐	  ES	  –	  22	  a	  24/05/2014



10

compreendido como tal na sua recepção” (FERREIRA, HOHLFELDT, MARTINO, 

MORAIS, 2010, p.43). Shannon e Weaver pregam também o uso da repetição do 

estímulo, quantas vezes forem necessárias, para evitar o ruído e, consequentemente, 

alcançar o claro entendimento.

No sistema de comunicação de Shannon e Weaver existe um emissor que envia 

uma mensagem, por um determinado canal, para um receptor, que dissecará o que lhe 

foi emitido. O livro Teorias da Comunicação- Trajetórias Investigativas endossa essa 

informação, esclarecendo que: 

(...)Essa visão reforça toda uma perspectiva igualmente desenvolvida em 
certas abordagens sociológicas que concebem um espécie de «gênio» na 
produção e/ou na recepção da mensagem. De um lado, há uma fonte que 
emite signos no interior de um aparelho de transmissão e, de outro,  existe um 
receptor que efetua a conversão desses signos para um destinatário 
(FERREIRA, HOHLFELDT, MARTINO, MORAIS, 2010, p.43).

O principal elemento do Paradigma Matemático Informacional, entretanto, não é esse. 

Shannon e Weaver preveem uma espécie de falha na comunicação (ou transmissão da 

mensagem), antes de alcançar o conhecimento do receptor. Para concluir essa parte, em 

“Trajetórias Investigativas”, os autores explicam com maior base teórica esse problema:

Desse modo, é possível afirmar que o modelo informacional se estrutura 
numa visão, na qual o código, sob uma perspectiva, possibilita a transmissão 
da informação. Assim, o código é um conjunto de signos, que serve de 
parâmetro para reduzir a equiprobabilidade na fonte. A informação 
apreendida pelo seu lado mensurável, no interior do código, coloca em 
destaque o sistema sintático. Todo outro aspecto do significado, ,  intrínseco à 
comunicação humana, não é levado em conta (FERREIRA, HOHLFELDT, 
MARTINO, MORAIS, 2010, p.43).
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Figura 03: Sistema de comunicação de Shannon e Weaver, onde se estuda as 

mensagens e os ruídos ocasionais. Fonte: Internet.

O Paradigma Matemático Informacional estuda as mensagens em três níveis. O 

primeiro é o técnico, correspondente às condições ou características técnicas para uma 

transmissão compreensível da informação. O segundo, que não é considerado tão 

importante, é o semântico, ligado ao significado da mensagem. E, por fim, a eficácia se 

trata do claro entendimento do estímulo por parte do receptor, sem ruídos.

O também matemático norte-americano Nobert Wiener contribuiu com o 

Paradigma Matemático Informacional, com seus estudos sobre a cibernética, a ciência 

do controle da informação, publicando o livro “Cibernética ou regulação e 

Comunicação no animal e na máquina” e sendo conhecido como o “pai da cibernética”. 

Wilson Roberto Vieira Ferreira, em seu texto “Teorias da Comunicação dos EUA”, 

afirma sobre a origem do termo “cibernética” que:

A palavra “cibernética” não era um neologismo de Wiener. Este termo foi 
empregado cerca de oitenta anos antes pelo físico Inglês Maxwell para 
determinar os estudos dos mecanismos de repetição. No entanto, não é a 
Maxwell que se deve à criação da palavra “cibernética”. O célebre físico 
francês Ampére já a utilizara muitas dezenas de anos antes de Maxwell.  A 
verdade é que Ampére considerava como tal, não a automação, mas a ciência 
dos meios de governo assegurando aos cidadãos a possibilidade de usufruir 
plenamente as benesses deste mundo (FERREIRA, 2004, p.24).
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A cibernética se trata, portanto, de um método considerado mais eficaz para a 

transmissão de mensagens, utilizando da tecnologia e a aproximação dela com o 

homem . Porém, difere-se da Teoria da Informação que, para Ferreira: 

Enquanto a TI concentrava seus esforços no processo de transmissão da 
mensagem de um ponto a outro, a Cibernética se preocupará com a 
“retroalimentação” ou o retorno (“feedback) da mensagem. Se para a TI a 
comunicação se encerra quando a mensagem é reproduzida de forma fiel e 
sem perdas no ponto de chegada (o destinatário) para a Cibernética a 
comunicação vai muito mais além do que isso: devemos entender o retorno 
da mensagem dado pelo destinatário.  A Cibernética vai compreender o 
processo de comunicação entre emissor e receptor muito mais do que uma 
linha de transmissão. (...) A importância da compreensão do feedback na 
comunicação interpessoal é evidente pelo ponto de vista cibernético 
(FERREIRA, 2004, p.25).

O Paradigma Matemático Informacional atualmente ainda existe, pois ruídos são 

comuns na linguagem oral e até mesmo por meio de tecnologia. A Cibernética também 

sobrevive, com muita força, pois as tecnologias se renovam em um curto espaço de 

tempo, influenciando nas emissões e respostas de mensagens a todo o momento.

Aplicando seus conceitos em “A Onda”, a Cibernética predomina no filme. Para 

ilustrar a presença do estudo de Shannon e Weaver no vídeo, as aulas do professor Ross 

eram diferenciadas, pois ele explicava cada um dos lemas do grupo, além de ordenar 

insistentemente aos alunos que repetissem oração “força pela disciplina, força pela 

comunidade, força pela ação”. Vale lembrar que o símbolo do movimento transmite 

seus valores, sendo mais um recurso de reforço dos ideais, ou seja, ajuda na repetição de 

uma mensagem, auxiliando a alienação daquela turma.

5. CONCLUSÃO

O Nazismo foi um sistema no qual Adolf Hitler utilizou técnicas de psicologia 

de massa para agregar adeptos ao seu plano de formar uma raça puramente ariana e 

poder agir sem que se voltassem contra ele. 

Teorias como a da Agulha Hipodérmica, Funcionalista e o Paradigma 

Matemático Informacional se encaixam na espécie de manipulação hitleriana, com 

elementos primordiais para que alcançasse seus objetivos. Na Teoria da Bala Mágica, o 

modelo estímulo-resposta é bastante presente no Nazismo, pois os alemães estavam 

vivendo em uma situação degradante após a Primeira Guerra Mundial, necessitando se 
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apegarem a algo. No Funcionalismo, funções como vigilância e integração predominam 

pelo fato de que suas mensagens buscavam manter o grupo unido de qualquer ameaça a 

sua ordem, necessitando alerta da população e a exclusão por parte do povo contra, por 

exemplo, os judeus, considerados por Adolf Hitler como um povo que deveria ser 

exterminado em nome de uma sociedade ariana. O Paradigma Matemático 

Informacional está representado pela repetição dos valores nazistas nas propagandas 

desse governo totalitário, causando a alienação em grande parte dos alemães na época 

da Segunda Guerra Mundial.
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