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Nesta obra sobre Técnicas de Propaganda, Elites, Quadros e Outros Estudos, escrita por José Júlio Gonçalves, o autor refere a marcada tendência do homem para viver em
sociedade, que o leva a estabelecer relações sociais e a trocar informações, opiniões, etc.
Quem prestou cuidadosa atenção a esta permuta de conhecimentos e pontos de vista foi Juan Beneyto, frequentemente citado por José Júlio Gonçalves. Para Beneyto, as
comunicações que o homem pode estabelecer com os seus semelhantes podem ser: comunicações individuais; comunicações colectivas e comunicações comunitárias. (p.15-16).
“Esta classificação dos meios de informação humanos corresponde, até certo ponto, à própria evolução da sociedade humana desde o passado remoto (...) até nossos dias, desde o
começo da estratificação das sociedades primitivas até às contemporâneas, autênticas sociedades de massas que, não raro, as elites e pseudo-elites arrastam a seu belo talante sob a
influência de uma bem norteada propaganda (...) obedecendo a estados emotivos provocados pela anestesia da capacidade de deliberar e de decidir” (pp. 16-17).
Gonçalves relembra que a radiodifusão e a televisão permitem “levar informações, ideologias, sugestões e ordens, quase instantaneamente, a grandes distâncias e a todos os públicos
(...). Por seu lado, os aperfeiçoamentos introduzidos na imprensa permitem a publicação de grandes diários (...), beneficiando (...) da aceleração dos transportes (...) que lhes
asseguram cheguem aos leitores a tempo de não se desactualizarem ante os diários falados, televisados e filmados” (pp. 18-19). A propaganda nos nossos dias, explica Gonçalves,
serve-se essencialmente da comunicação comunitária, dos meios de comunicação social.
Na obra, é também referido que no estado actual dos nossos conhecimentos é ainda possível determinar, com rigor, quais os meios e instrumentos de que os seres humanos
inicialmente se serviram para intercomunicarem. Luís Lúpi, citado nesta obra, refere que a mímica e a palavra “devem ter sido os primeiros meios de comunicação de que os
homens dispuseram para se entenderem e informarem” (p.17).
Relativamente à propaganda, Beneyto, citado por José Júlio Gonçalves, explica que esta pode dividir-se em: propaganda política, propaganda comercial e propaganda religiosa.
Segundo José Júlio Gonçalves, a propaganda política pode definir-se como sendo um conjunto de procedimentos destinados a obter a adesão a um
sistema ideológico de natureza política. Este tipo de propaganda pode ainda subdividir-se em outros tipos, sendo estes: propaganda de tipo Lenista ou comunista; propaganda de
tipo hitleriano ou fascista; e propaganda de tipo democrático. Os meios jornalísticos, segundo o autor, desempenham um papel de relevo em todos os tipos de propaganda.
A propaganda comunista utiliza os ensinamentos de Marx e de Lenine desenvolvidos por equipas de peritos em matéria de propaganda política através de poderosos meios
tecnológicos (p.23). A propaganda de Lenine, como é referido na obra, não designa sempre objectivos concretos, traduz-se antes em toda uma gama de palavras de ordem.
A propaganda de tipo democrático, diz José Júlio Gonçalves, distingue-se das anteriores porque não busca, normalmente, só factos, palavras de ordem (p.26-27). Gonçalves diz que
este tipo de propaganda tem muitas vezes como objectivo informar.
Deixando agora de lado a propaganda politica e as suas subdivisões, a propaganda comercial, isto é, a publicidade, considerada por muitos autores a filha da propaganda, pode
definir-se como sendo o conjunto das técnicas de efeito colectivo utilizadas em beneficio de uma empresa ou de um grupo de empresas, a fim de adquirir, desenvolver ou manter
clientes (p.39).
O último tipo de propaganda estudado, a propaganda religiosa, visa, segundo Gonçalves, convencer as pessoas da excelência de uma certa verdade e traduz-se também,
normalmente, numa competição entre uma ou mais religiões. Este género de propaganda, tal como as antecedentes, pode ser feita por contacto directo ou indirecto (p.42). Os meios
jornalísticos, em particular os audiovisuais, podem, segundo o autor, ser usados para a propaganda por contacto indirecto.
O autor relembra várias técnicas de propaganda através dos meios de comunicação, como sejam a repetição, a simplificação da mensagem, a orquestração, a desfiguração, o
sobredimensionamento, a individualização do inimigo, etc.
Na continuação da obra, o autor aborda temáticas como as religiões, a demografia e a formação de quadros, temas alheios à área da comunicação.
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