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O Projeto: 

1. Aluno: Ilana Rabinovici Iglicky  

2. Título: “O Estereótipo do judeu Na Idade média e no Terceiro Reich”  

3. Meta central: Abordar como eram retratados os judeus durante este período e o papel da propaganda na 

propagação do ódio 

4. Objetivos educativos. 

   Analisar as imagens/ caricaturas fazendo uma relação entre elas.  

 Mostrar que os elementos utilizados na propaganda no Terceiro Reich não eram novos, mas que foram 

resgatados de uma época anterior. (ex. Der Stürmer – crime ritual) 

 Entender o papel da propaganda realizada na manipulação de idéias  

 

5. Apresentação do Projeto: O Projeto será apresentado em Power point  

6. Público alvo: Professores do colégio Iavne e Madrichim 

7. Marco institucional de aplicação: No colégio Iavne- Beit Chinuch 

8. Aulas destinadas ao projeto: 5 aulas 

II.  Introdução: 

Durante a Idade Média, o ódio, e os preconceitos contra os judeus baseavam-se em questões religiosas e era 

nomeado antijudaísmo.  

Com a acusação de que os judeus teriam sido os responsáveis pela morte de Jesus, os judeus foram considerados 

amorais e criminosos como os hereges e pagãos. 

Por volta do sec. XII, o judeu considerado um herege, passa a ser visto como inimigo do cristianismo. Houve vários 

atos de violência em diversos países da Europa motivados pelas acusações de assassinato Ritual, Profanação da 

Hóstia etc. 

Estas lendas levaram ao assassinato de milhares de judeus.  

Com a transição da Idade Média para Idade moderna as questões religiosas perdem a importância e o ódio aos 

judeus é baseado em fatores econômicos e sociais.  

Hitler teve contato com as doutrinas anti-semitas e combinou-as de modo a criar um campo fértil para aceitação da 

ideia de que afastar e exterminar os judeus seria benéfico à população. O livro “Mein Kampf” ganhou popularidade ao 

resgatar o antissemitismo latente na população alemã e onde Hitler já clamava pela expulsão dos judeus. Segundo o 
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livro, a propaganda deveria ser simples, emotiva e popular. Passando pelas leis de Nuremberg, cartazes, imagens e 

slogans antissemitas, os nazistas difundem a ideia de que os judeus são um mau que deve ser extirpado da nação e, 

portanto a solução final de tornou “aceitável”.  

III. O Ódio aos judeus (Disseminando o ódio através da propaganda) 

A. IDADE MÉDIA 

Esta é uma questão bem antiga. O Faraó escravizou e expulsou os judeus. Os meninos ao nascer deveriam ser 

jogados ao Nilo. Haman tentou exterminar o povo judeu, fato que lembramos na festa de Purim. Mas, foi a partir das 

cruzadas que as caricaturas dos judeus foram utilizadas. Em  gravuras, figuras , aparecem as as mentirosas 

acusações aos judeus da Idade média, que através das imagens foram se popularizando. 

Durante a Idade Média, a religião era o fator mais importante e o preconceito e o ódio contra os judeus baseavam-se 

em questões religiosas.  Os judeus eram vistos como assassinos de Jesus, usurários, anticristãos, envenenadores de 

fontes e assassinos rituais. Neste mesmo período foram criadas leis restritivas aos judeus (concílio de Latrão 1215), 

onde os judeus não podiam ocupar cargos públicos, deviam usar um distintivo e o cancelar as dívidas dos que 

fossem para as cruzadas. 

Acusações aos judeus: 

Assassinato Ritual  - Esta acusação consistia na insinuação de que judeus seqüestravam uma criança cristã, depois 

a matavam e utilizavam seu sangue na preparação das matzot de Pessach. A fantasia popular se encarregou de 

ampliar e divulgar esta história de crueldade. Esta acusação ocorreu diversas vezes, mas foi personificada na figura 

de Simão de Trento (uma criança de 2 anos que desapareceu  em Trento , na Itália) 

O desaparecimento de Simão tornou-se o motivo de uma grande difamação e um Pogrom anijudaico na Europa, com 

ramificações que duraram por cinco séculos. Pouco depois de Simão desaparecer, Bernardo da Feltre, um pregador 

franciscano, fez uma série de sermões em Trento nos quais ele difamava a comunidade judaica da cidade. Na época 

em que Simão desaparecera, por volta da páscoa em 1475, Bernardo da Feltre concluiu que o menino deve ter sido 

raptado e assassinado por judeus. De acordo com essa história, os judeus tinham tirado o sangue de Simão para 

usá-lo na preparação das matzot de Pessach. 

Em toda a Idade Média e até o século XX (Pogrom de Kielce) os judeus foram insistentemente acusados de matarem 

crianças e adultos cristãos com o objetivo de usar seu sangue em seus rituais sinistros. 
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Profanação da Hóstia- A acusação mais comum entre os sacerdotes cristãos era a de que os judeus roubavam e 

“perfuravam” as hóstias, isto é, infligiam os ferimentos da crucificação do corpo de Jesus com facas afiadas, agulhas 

ou outros objetos pontiagudos. Era crença popular entre os cristãos que toda vez que os judeus espetavam a 

bolacha, ela miraculosamente, começava a sangrar. Era como se os judeus estivessem matando Jesus novamente. 

 

 

Peste Negra-  A Peste Negra (1348 a 1350) foi um surto de peste bubônica Doença transmitida pela pulga) que 

dizimou um terço da população europeia da época. A peste negra foi a mais letal e mais terrível  epidemia que se 

abateu sobre a humanidade. 

Como os judeus tinham hábitos de higiene que os cristãos desconheciam, rapidamente correu o boato de que eram 

eles, os judeus, os responsáveis pela transmissão da doença. Eram eles que tentando destruir a cristandade, 

contaminavam e envenenavam os poços de água. 
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Distintivo Amarelo- No intuito de humilhar e segregar os judeus, o Papa Inocêncio III determinou que em todas as 

terras cristãs, os judeus fossem obrigados a usar o distintivo amarelo, símbolo da vergonha.(a cor amarela era a cor 

utilizada pelas prostitutas). Seu formato arredondado lembrava uma moeda  = Usura. Em algumas terras cristãs os 

judeus eram obrigados a usar o Judenhut. 

Sob domínio islâmico (Estatuto de Omar), os judeus foram obrigados a usar uma tira de pano amarelo sobre suas 

roupas. 

 

Leis restritivas aos judeus- Durante a Idade média foram impostas sanções aos judeus e eles recebiam uma carta 

de “Direitos”. 
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Henrique VII – séc. XIV 

 

Judeu Errante- O mito do judeu errante  se baseia na passagem bíblica que narra a morte de Abel pelo irmão Caim. 

Depois de ter matado Abel, D´us disse a Caim: “Errante e fugitivo serás na terra... E Caim disse ao Eterno...e serei 

errante e fugitivo na terra, e acontecerá que todo aquele que me encontrar matar-me-á!”. (Bereshit 4: 12 - 14)  

O mito cristão criado tendo como base esta passagem bíblica, diz que Caim  é o judeu e que o castigo que lhe foi 

imposto por D´us deve recair sobre todos os judeus e estes devem vagar pela face da terra. 

 Lendas como estas contribuíram para disseminar o antijudaísmo, além de fundamentar vários casos de perseguição 

e violência contra as comunidades judaicas. Além da violência física, várias ofensas de origem religiosa eram usadas 

pelos cristãos medievais como por exemplo: usurários, hereges, anti cristãos etc.  

        

No século XIX, o tema do “judeu errante” ganhou visibilidade nas caricaturas anti-semitas que ilustravam jornais e 

panfletos: o judeu aparece do nada como um comerciante barbudo,maltrapilho e de aparência suja; ou como um 

finório em traje elegante cujo porte, contudo, permanece marcado por estigmas visuais: o nariz adunco, o cabelo 

encaracolado, a barriga proeminente, as pernas tortas; esse personagem traja geralmente um fraque escuro com 

cartola e carrega algum adereço sinistro, como uma bengala feita de ossos 
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Durante séculos os judeus foram acusados e apresentados como um personagem satânico e traiçoeiro.  O 

Cristianismo, apresentando-se como a “religião verdadeira” deflagrou diversos ataques aos judeus que resultaram em 

perseguições, expulsões, sinagogas e judiarias destruidas, mortes pelo fogo e pela espada e nas fogueiras da 

inquisição. Livros judaicos foram queimados (queima do Talmud 1240) e em sequida, os judeus foram queimados. A 

difusão destas idéias se davam através de panfletos, gravuras, sermões e uma literatura antijudaica. As imagens 

falam mais que as palavras... 

 

B. IDADE MÉDIA & IDADE MODERNA 

Com o processo de secularização das sociedades europeias, as questões religiosas como o deicídio perderam 

importância. Neste período, uma pessoa é cidadã antes de ser judia, cristâ ou muçulmana, a religião não é mais o 

foco. O ódio aos judeus passou a ser fundamentado em questões ligadas a fatores sociais ,econômicos e políticos, e 

eles deixaram de ser vistos prioritariamente como membros de uma 

religião alheia ao cristianismo, sendo vistos como membros de um grupo específico: os“semitas.” Assim, o 

antijudaísmo se torna propriamente anti-semitismo, mas os preconceitos, estereótipos 

pejorativos e representações de raízes religiosas se mantém mais ou menos inalterados. 

 

No século XX, com a difusão do panfleto Os protocolos dos sábios de Sion, forjado pela polícia secreta czarista, a 

disseminação massiva da imagem degradante do judeu voltou a ganhar a dimensão satânica que possuía nas 

caricaturas medievais. 

Entre 1900 e 1930, tempo de revoluções e guerras, as capas das inúmeras edições daquele panfleto e seus 

derivados pintavam o judeu como o “inimigo da humanidade”.  

1) Ele aparece como um monstro externo ao planeta e maior que o globo terrestre, dele se apossando com garras 

sangrentas, numa metáfora do “mundo usurpado pelos judeus capitalistas”.  

2) Ele também aparece como um conquistador do mundo, sentado alegremente sobre uma pilha de crânios ou sobre 

sacos de dinheiro, desfrutando do suado trabalho de camponeses e operários -trabalhador explorado pelos judeus 

que dominam o mundo.  

3) O judeu Rothschild “domina o mundo” - Caricatura francesa de 1898 

4) O “demônio judeu domina o mundo” –Viena, início do século XX 
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Em 1880 EC, o "filósofo do anti-semitismo" Eugen Dühring publicou sua obra "A questão judaica como questão de 

raça, nociva à cultura e à existência dos povos". Ele escreveu: 

“A origem do desprezo generalizado pelos judeus reside em sua absoluta inferioridade em todas as áreas 

intelectuais... Trata-se de uma raça inferior e degenerada. É tarefa dos povos nórdicos "arianos" exterminar 

raças parasitárias desse tipo, assim como costumamos exterminar cobras e outros predadores”. 
 

C. Nazismo 

Após a chegada do nazismo ao poder em 1933, Hitler estabeleceu o Ministério do Reich para Esclarecimento Popular 

e Propaganda, encabeçado por Joseph Goebbels. O objetivo do Ministério era garantir que a mensagem nazista 

fosse transmitida com sucesso através da arte, da música, do teatro, de filmes, livros, estações de rádio, materiais 

escolares e imprensa. 

Estratégias de propaganda 

Lançando mão de várias estratégias, a propaganda nazista era visível a todo o momento. Os canais sensoriais de 

recepção (visão, audição) eram estimulados frequentemente mesmo quando o receptor não estava atento a estas 

questões. Era impossível não receber os estímulos, já que eles estavam em todos os lugares.  

Alguns modelos adotados: 

1) Cartazes 

Os cartazes de propaganda tiveram um papel essencial. Tornaram-se um veículo responsável pela elaboração e 

divulgação de um estereótipo pejorativo dos judeus que se tornou um elemento evocador do ódio que os alemães se 

empenhavam em instigar quando ausente, ou radicalizar quando já estivesse presente. 

Os cartazes eram afixados em muros, colunas, cabines telefônicas ou em estabelecimentos comerciais. Querendo ou 

não, todos recebiam as informações neles contidas. 

Num jargão Nazista dizia-se: “Do cartaz escapam só os cegos”  
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  "Alemães! Defenda-se! Não comprem em lojas de judeus!" Dois 

homens do SS fechando a entrada de uma loja que pertencia a um judeu em Berlin.  O boicote organizado pelo 

partido Nazista foi a primeira grande "ação de propaganda" contra os judeus. (Abril de 1933) 

 O judeu instigador e provocador da guerra 

 

2) Der Stürmer 

A caricatura anti-semita  esteve sempre presente no jornal Der Stürmer, de Julius Streicher. O desenhista “Fips”( 

Philipp Rupprecht) satirizava os judeus como a um “judeu” violentando uma“ariana”; um “açougueiro judeu fazendo 

carne moída de rato”; uma difamação do Talmude; um “crime ritual” etc. O Der Stürmer  não tinha uma grande 

tiragem , mas era conhecido e atingia rapidamente as massas pois  suas páginas eram expostas em paradas de 

ônibus, escolas e fábricas. Ao final da página havia um slogan:” Der Juden sind unser unglück ” (Os judeus são a 

nossa infelicidade). 

 

a)Na imagem abaixo vemos a pagina do jornal com seu slogan antissemita e com a imagem de Simão de Trento , ou 

seja, reviveram uma antiga acusação  de assassinato ritual, uma acusação religiosa  da Idade Média já conhecida e 

trouxeram  para contribuir com a propaganda nazista. 

 
b) Acusavam os judeus de praticarem crimes sexuais 
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3) Filmes:  
 

Muitos filmes foram produzidos com o intuito de disseminar as ideias antissemitas, a superioridade da raça ariana, 

enauteciam as supostas características físicas do judeu (Como identificar) e as supostas características morais. Os 

judeus eram retratados como malévolos seres sub-humanos, o pior tipo de gente que se infiltrava na sociedade 

ariana como parasitas, que exploram os arianos tendo em vista o seu amor ao dinheiro e que seduziam/violentavam 

as mulheres arianas. 

 

 

      

 

4) Comícios e discursos no rádio  

 Serviam para despertar as emoções. Os comícios foram utilizados como levante de incitação quando o cara-a-cara 

se faz permitir uma linguagem além das palavras, que tem nas reações, a resposta para o desafio e para a solução. 

A esperança aguardada pelo povo alemão num período de crise. Um discurso inflamado e direcionado incita as 

massas, que levadas pela emoção esperança e compaixão absorvem todas as idéias  sem passar pela razão. Nos 

discursos era dito ao povo o que ele queria ouvir,tudo o que precisava para se reerguer o seu estado após a I Guerra 

, indicava os culpados(judeus) além de dar o ânimo para que o povo apoiasse as ideias do partido e a II Guerra. 
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Segundo Goebbels  “Toda propaganda deve ser popular, adaptando seu nível ao menos inteligente dos indivíduos” e 

“Quanto maior seja a massa a se convencer, menor há de ser o esforço mental a realizar”. 

A ele também atribuímos a frase: “Uma mentira dita cem vezes torna-se verdade” 

Segundo Hitler “A guerra só pode terminar com o seguinte: ou os povos arianos serão exterminados, ou os judeus 

desaparecerão da Europa”. Hitlel falava de uma suposta conspiração judaica mundial que visava destruir a 

Alemanha, e para ele os judeus que habitavam o Reich podiam infectar o sangue alemão. 

 

5)Propaganda antissemita dirigida ao público infantil 

As caricaturas nazistas, muitas vezes dirigidas às crianças, criavam, com sua linguagem essencialmente visual, uma 

imagem negativa do judeu a partir de traços constantemente repetidos. Para ensinar as crianças, desde cedo, a 

“identificar” os judeus na sociedade, cartilhas, livros infantis, cartazes, charges e ilustrações em jornais e revistas 

assimilavam os judeus à tirania, ao comunismo, ao capitalismo, à pedofilia e à sedução de mulheres.  

 

O livro infantil "Der Giftpilz" (O Cogumelo Venenoso) foi publicado por Julius Streicher, o mesmo editor do Der 

Stürmer, e era destinado às crianças do III Reich.  

 
1)Exemplos de “sedução”: um judeu corrompe um casal de crianças através de docinhos. O menino está 
desconfiado, pois tem o olho treinado para identificar o judeu, mas a menina, sua irmã menor, estendeu a mão para 
pegar um doce.  
 
2)  O professor ensina os alunos a identificar um judeu pelo“nariz em forma de seis”, pelas “orelhas afastadas”, pelas 
“pernas tortas” e pela estrela de Davi. 
 
3)Assim como um único cogumelo venenoso pode matar uma família inteira, um judeu sozinho pode destruir uma 
aldeia inteira, ou uma cidade inteira, ou um povo inteiro”.  
 
4)Capa de um livro infantil alemão anti-semita intitulado "Trau keinem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jüd auf 

seinem Eid" (Confie tanto no juramento de um Judeu quanto em uma raposa no mato). Alemanha, 1936. 

5) Ilustração de um livro infantil anti-semita. A placa diz: "Judeus não são bem-vindos aqui." Alemanha, 1936. 

6) Também na literatura infantil foi encontrado o verso: 
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6) Livros antissemitas 

Diversos livros e ilustrações antissemitas circulavam na época. 

 

 

Na capa do livro “A peste mundial judaica” [Die jüdische Weltpest] a imagem da 

serpente foi usada para representar os judeus. O animal representa o judeu 

chegando à Europa através da Polônia em direção à Alemanha. Seu corpo dá a 

idéia de um movimento ininterrupto, de uma “imigração sem obstáculos”. Ao 

chegar sobre o território alemão, ela é golpeada por uma longa espada e o 

sangue que jorra do corpo da serpente cai sobre o território alemão. 

 

 

É curioso observar que, em cartazes de conteúdo especificamente anti-semita não  faz qualquer referência ao 

emprego de violência física ou eliminação dos  judeus. Esta era uma estratégia política importante a fim de  não 

chocar uma significativa parcela da população sobre os quais a menção de violência teria um efeito negativo. No 

exemplo a mensagem se faz de forma discreta, uma vez que a espada não perfura uma figura humana. 

 

“O Demônio é o pai judeu 

Quando D”S criou o mundo 

Ele inventou as  raças: 

Os índios, os negros, os chineses 

E também uma criatura perversa chamada judeu” 
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Como ministro da propaganda, Goebbels também criou uma resposta a ser dada pelos propagandistas a todos 

aqueles que se manifestassem a favor dos judeus e contra o caráter desumano adotado pelos nazistas: 

“É claro que o judeu também é um ser humano. Nenhum de nós jamais duvidou disso. Mas umapulga também é um 

animal. E não é um dos mais agradáveis. Já que a pulga não é um animal agradável, não temos nenhuma obrigação 

de proteger ou defende-la, de cuidar dela para que ela possa nos picar, atormentar e torturar. Ao contrário, nós a 

tornamos inofensiva. É a mesma coisa com os judeus” 

 

Segundo Serge Tchakhotine, um dos primeiros autores que discutiu sobre a propaganda nazista, a propaganda 

condiciona o individuo.  Eventos públicos, comícios, discursos, promessas políticas, e até mesmo atos de guerra, 

agem como agentes condicionadores que causam certas excitações nas pessoas, certos estados emocionais que 

provocam reações na mente, que são posteriormente evocadas pelos símbolos. 

Esses símbolos são classificados em três grupos: 

1)Símbolos gráficos (cruz gamada) 

2) símbolos plásticos (realizados com um movimento do corpo, como a saudação com o braço levantado)  

3) símbolos sonoros (como hinos e marchas). 

 

Leis contra os judeus 

1) 1933- Adolph Hitler foi nomeado pelo presidente Hindenburg chanceler (chefe de governo da Alemanha). A 

Alemanha foi denominada Terceiro Reich. Começaram as perseguições aos comunistas, social democratas e 

judeus. 

 O partido nazista foi declarado único partido legal da Alemanha. 

 Judeus perderam cidadania alemã 

 Os judeus passaram a ser declarados inimigos do Estado. 

 Os judeus são banidos dos empregos públicos. Os funcionários públicos deveriam ser exclusivamente de 

origem ariana para garantir uma administração segura do Reich. 

 Os judeus são obrigados a usar a estrela amarela, para diferenciá-los do restante da população. 

 

 

 

 Os judeus são proibidos de empregar qualquer mão de obra não judaica.  

 Os judeus não podem exercer nenhuma profissão liberal. 
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2) 1935 -   Leis de Nuremberg – Leis para a defesa do sangue alemão e da honra alemã.(leis raciais) 

 Era proibido aos judeus casar ou manter relações com arianos, ato este considerado vergonha racial.  

 Super raça & Anti raça – Pureza de Sangue 

 Quem desrespeitava estas leis era preso e levado para campos de concentração. O primeiro campo de 

concentração era Dachau, que foi criado em 23 de abril de 1933. 

 Judeus foram proibidos de exibir a bandeira alemã e contratar serviçais não-judeus com menos de 45 

anos. 

 Afastamento dos judeus da economia como uma forma de aplacar a “indignação da população de 

sangue alemão”, já que se acreditava que muitos jovens alemães não tinham acesso a certas 

profissões por causa do excesso de judeus. 

 

Em 1938, aconteceu a primeira prisão sistemática de 1500 judeus, e cerca de 80% das lojas pertencentes aos judeus 

foram fechadas. 

Na noite do dia 9 de Novembro deste mesmo ano, a Kristall nacht, os nazistas quebraram as vitrines e vidros de 

residências e lojas judaicas,  queimaram as  sinagogas na Alemanha, sete mil e quinhentas oficinas foram destruidas 

e centenas de residências danificadas.. Mil judeus foram assassinados e Vinte e seis mil foram mandados para 

campos de concentração. De fato, com a Noite dos cristais, os viram até onde poderiam ir com seus planos 

macabros, sem arriscarem-se de serem censurados por outros países. E viram que não há limites.  Poucos protestos 

foram expressados. A trajetória para a Shoá estava aberta. Era “legitimo” matar judeus. 

Assim como na Idade Média, os livros judaicos também foram queimados e o poeta alemão Hans Jöhst justifica: 

 “ A queima de livros provém da necessidade de purificação radical da literatura alemã de elementos 

estranhos que possam alienar a cultura Germânica”  

 

A queima de livros de autores judeus na Alemanha 

nazista - 1933 



 

Con el auspicio de:  

 

Outras imagens que incitavam o ódio: 

                                  

 

O regime nazista até o final utilizou a propaganda de forma efetiva para mobilizar a população alemã no apoio à sua 

guerra de conquistas. A propaganda era também essencial para dar a motivação àqueles que executavam os 

extermínios em massa de judeus. Também serviu para assegurar o consentimento de outras milhões de pessoas a 

permanecerem como espectadoras frente à perseguição racial e ao extermínio em massa de que eram testemunhas 

indiretas. 

Os nacional-socialistas agiram de acordo com um fanatismo cego, mas com um olhar atento às realidades políticas e 

sociais. Eles desenvolveram sua campanha racista e repressiva levando em consideração a sociedade, história e 

tradição alemãs. O anti-semitismo de Hitler não surgiu do nada e nem foi sua criação, foi recuperada e ressignificada  

contextualizando-se na realidade política da Alemanha do início do século XX(década de 20,30 e 40). 
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