MATERIAL PEDAGÓGICO N.º 3

Propaganda: Esforços para convencer pessoas ou manipular opiniões através de uma utilização
enganosa, errónea ou seletiva de informações que, frequentemente, têm uma componente
emocional
Perguntas
•
Que semelhanças vê entre estes cartazes?
•
Qual o efeito que se pretende criar e por que razão?

1

«Cuidado com o monstro!», primeira página do jornal diário Le Petit Journal, de 20 de setembro
de 1914.

Fonte: Gallica, biblioteca digital da Biblioteca Nacional de França © Bibliothèque nationale de France
O "Petit Journal" era um jornal diário francês que fazia propaganda contra os alemães durante a
Primeira Guerra Mundial. Esteve em circulação entre 1863 e 1944.

2

«Atenção, a serpente alemã foi capturada!». Luciano Ramo, 1919.
«Atenção! A serpente alemã foi apanhada! Agora, temos de lhe arrancar os dentes venenosos!».

Fonte: Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, parte das Coleções Europeana 1914-1918. ©
Biblioteca di storia moderna e contemporanea
A Itália entrou na guerra em 1915, inicialmente contra o Império Austro-Húngaro. Em 1916 os
italianos declararam guerra à Alemanha.

3

«O comunismo, inimigo da França», cartaz do Partido Popular Francês, 1942

Fonte: Biblioteca em linha da Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC).
© Collection Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
O Partido Popular francês foi um partido anticomunista inspirado pelo fascismo. Foi fundado em
1936 e dissolvido em 1945

4

Morte ao Fascismo, de T.I. Pevzner, T. Shishmareva e V.A. Vlasov, 1941.

Fonte: The Art Institute of Chicago, Windows on the War, Cartazes de propaganda da agência
soviética Tass 1941-1945 (ver https://www.flickr.com/photos/istorija/6557207849/) © Art Institute
Chicago

5

Cartaz de propaganda anti-kulak, União Soviética, 1933

Fonte: Instituto Hoover, Stanford, Estados Unidos
De acordo com a teoria política marxista-leninista do início do século XX, os kulaks (agricultores que
detinham as suas próprias terras) eram inimigos de classe da população camponesa mais pobre.
Esta denominação alargou-se posteriormente na União Soviética passando a incluir todos os
camponeses que se recusavam a entregar a sua colheita a pedido de Moscovo.

6

‘Red Octopus’, Londres, Reino Unido, 1950

Fonte: Universidade de Warwick, Reino Unido
Esta é a capa de um folheto publicado pela Liga Económica, uma organização fundada no Reino
Unido em 1920. Um dos principais objetivos da Liga consistia em promover as opiniões de industriais
e empresários e acompanhar a evolução de organizações e pessoas comunistas e de esquerda.
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