
 

Propaganda capitalista durante a Guerra Fria 
 
A propaganda ideológica já vinha ocorrendo desde os anos de 1920, intensificou-se na década seguinte e, 
depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ganhou uma dimensão global. Durante a Guerra Fria, os dois 
blocos – Estados Unidos e União Soviética – promoveram uma ampla campanha de propaganda em que 
cada lado enaltecia seu sistema e repudiava o outro. Todos os meios foram utilizados para isso: cartazes, 
folhetos, revistas, jornais, programas de rádio e TV, filmes, desenhos animados, livros didáticos, histórias 
em quadrinhos e, lógico, os discursos políticos.  
 
Veja, a seguir, seis exemplos de propaganda anticomunista. 
 

 
“Nós somos muito felizes”, caricatura de Phil, revista 
L’Espoirfrançais, França, 1935. 

 

Imagem 1 
 
a) Segundo as bandeiras de fundo, a que país se 
refere essa charge? 
 
b) Quem representam os dois personagens? 
 
c) O que significam os objetos que o homem de 
azul traz nas mãos? 
 
d) O que representa a aparência esquelética e 
esfarrapada do homem que segura o cartaz? 
 
e) Como entender os dizeres do cartaz?  
 

  

 
“A pomba que faz bum”, cartaz francês antisoviético, 1952. 

Imagem 2 
 
A pomba branca é considerada o símbolo da 
paz. 
 
a) A qual potência mundial essa pomba se 
refere? Justifique. 
 
b)  Com que se parece essa pomba? 
 
c) Qual a relação disso com o título da charge? 
 
d) Que mensagem esse cartaz traz? 



 

 
“Este é o amanhã: América: sob o comunismo!”, capa da HQ, 
editora Guilda Catecética,  Minnesota, EUA, 1947. 

Imagem 3 
 
a) Que impressão causa essa imagem? 
 
b) O que está sendo queimado pelo fogo? 
 
c) Quem representam as pessoas que estão 
lutando? 
 
d) Considerando o título e a ilustração, que 
mensagem a capa dessa revista traz para seus 
leitores? 
 

  

 
“As faculdades têm que contratar professores vermelhos?”, 
capa da revista American Legion, EUA, nov. 1951. 

Imagem 4 
 
a) O que denuncia o título dessa ilustração? 
 
b) Considerando o título e a ilustração, o que 
preocupa os leitores dessa revista? 
 
c) O subtítulo diz: “Os pais podem limpar os 
espaços universitários dos comunistas que se 
protegem na liberdade acadêmica”. O que isso 
sugere? 
 
d) O que significa liberdade acadêmica? 
 
e) Na sua opinião, que disciplina leciona esse 
professor? Justifique.  
 
f) Que relação se pode estabelecer entre essa 
ilustração e a anterior (imagem 3)?  

 



 

 

 
”Defesa unida”, cartaz alemão, 1952. 

Imagem 5 
 
a) Considerando as bandeiras, o muro em 
construção e a enxurrada vermelha o que 
representa essa ilustração? 
 
b) Qual a relação do título com essa 
representação? 
 
c) Compare a paisagem atrás do muro com a 
enxurrada vermelha: que mensagem transmite 
esse cartaz? 
 

  

 
“Capitão América desafia hordas comunistas”, capa da HQ 
CaptainAmerica, n. 78, nov. 1954. 

Imagem 6 
 
a) Observe as cores e os símbolos do Capitão 
América: quem ele representa? 
 
b) Quem são seus inimigos? Observe os 
símbolos que eles trazem.  
 
c) Nessa luta, quem será o vencedor? Por que? 
 
d) Que mensagem essa ilustração traz aos seus 
leitores? 
 
e) Quem seriam os leitores dessa revista? 
 
f) Qual é a mensagem central do Capitão 
América para esses leitores? 
 

 



 

Respostas das questões  
 

Imagem 1 

a) A charge se refere a um país comunista que, considerando a data (1935) é a União Soviética. 

b) Um policial do governo soviético e um cidadão soviético. 

c) Um revólver e um chicote, armas para coagir o cidadão a colaborar com o sistema. 

d) Que a população sob regime comunista vive na miséria e passa fome. 

e) Considerando o cenário, a placa “Nós somos muito felizes” é uma mentira. A charge faz uma dura crítica ao regime 

comunista denunciando a miséria do trabalhador russo e a coerção e repressão a que ele estava submetido pelas 

forças policiais militares do Estado soviético. 

Imagem 2 

a) A pomba refere-se à União Soviética cujo símbolo (a foice a o martelo) está marcado em seu corpo.  

b) É, na verdade, um tanque de guerra disfarçado de pomba da paz. 

c) Que a paz proposta ou defendida pelos comunistas é falsa. 

d) Que não se deve confiar nos comunistas dizem pois há sempre uma intenção contrária em suas palavras e ações. 

Imagem 3 

a) Desespero, terror, morte, destruição. 

b) A bandeira americana o que significa que o país está sob ameaça.  

c) Soldados americanos (de verde) e soviéticos (de vermelho)  

d) Que o futuro dos Estados Unidos está ameaçado pelos comunistas que vão dominar sua população e destruir o 

país. 

Imagem 4 

a) O título em forma de pergunta faz uma provocação e incita os leitores a pensarem sobre que tipo de professor deve 

ser contratado pelas faculdades.  

b) Que os professores considerados “comunistas” podem doutrinar os alunos na ideologia comunista. 

c) Que os pais se organizem para expulsar os professores “comunistas” das faculdades sem medo de atentar contra a 

liberdade acadêmica. 

d) É a liberdade de estudar, pesquisar, transmitir conhecimentos, e de se expressar sem censura, coerção ou qualquer 

tipo de impedimento. 

e) Uma disciplina de Ciências Humanas (História, Sociologia, Política etc.) considerando que na lousa estão escritos 

“imperialismo”, “Lenin” e “Marx”.  



 

f) A propaganda anticomunista esforçava-se por incutir medo na população quanto ao perigo do comunismo que 

destruiria a juventude e o país.  

Imagem 5 

a) A divisão da Alemanha pós-guerra e a construção de barreiras isolando a parte ocidental, alinhado aos Estados 

Unidos, da parte oriental, alinhada à União Soviética. (Obs.: ainda não era o Muro de Berlim, que só seria erguido em 

1961.) 

b) Os países alinhados aos Estados Unidos (cuja bandeira é a primeira à esquerda), isto é, Reino Unido, França, Itália, 

Luxemburgo, Bélgica, Suíça, formaram uma barreira de defesa contra o avanço comunista (enxurrada vermelha). O 

último “tijolo” a ser colocado na barreira é a República Federal da Alemanha. 

c) Os países do bloco capitalista gozam de prosperidade e paz, enquanto os países do bloco soviético vivem em 

tumulto e arrasados pela “onda vermelha”. 

Imagem 6 

a) O Capitão América representa os Estados Unidos. (O termo “América” era entendido como sendo os Estados Unidos 

e, portanto, uma tradução mais correta do nome do personagem poderia ser “Capitão Estados Unidos”.) 

b) Os inimigos do Capitão América são os comunistas. Observe, na figura verde, ao fundo, e no personagem de cinza 

(que Capitão América ergue) o emblema da foice e martelo, símbolo que identifica a União Soviética. 

c) Certamente o vencedor será o Capitão América, afinal ele é o herói dos Estados Unidos e a revista é uma publicação 

norte-americana destinada ao público americano. 

d) A maioria dos leitores dessa HQ é composta por crianças e jovens.  

e) Os Estados Unidos são invencíveis, seu governo e forças armadas estão vigilantes para proteger o mundo da 

ameaça comunista.  

 

Debate final 

Depois de interpretar e analisar o conteúdo da propaganda capitalista e comunista é importante concluir o tema 

estudado com uma reflexão crítica sobre a ideologia presente na propaganda política. Para isso, sugerimos debater 

com a turma as seguintes questões:  

1. Por que esses cartazes são considerados propaganda ideológica?  

2. A quem eram dirigidos? 

3. As mensagens transmitidas sobre o regime adversário eram reais, distorcidas ou mentirosas? 

4. Na sua opinião, como evitar ser manipulado pela propaganda político-ideológica?  

 


