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1933, chefiado por Paul Joseph
Goebbels, que foi de extrema
importância para justificar o
expansionismo alemão, fruto
do revés da primeira guerra
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A VISÃO DO EIXO – ALEMANHA, ITÁLIA E JAPÃO
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“indústria dos meios de comunicação de massas” - a servirem
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Foram estes profissionais que
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Cartaz alemão de 1941 de recrutamento da Waffen SS.
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seus inimigos lutavam em guerras
diferentes e, até aos últimos dias,
a União Soviética lutou apenas
na Europa. Estas duas guerras
tiveram origem nos conflitos
entres as ações dos governantes
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governos e os setores politicamente influentes das populações
da Inglaterra, da França e dos
Estados Unidos consideram
aceitável.”

1 - Cartaz alemão conclamando a
população francesa a ter confiança
em seus soldados. 2 - Capa da revista
alemã DER ADLER da força área de 14
de janeiro de 1941. Esta era uma das
publicações oficiais de propaganda
editada em vários idiomas.
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“TODAS AS
NAÇÕES QUE HAVIAM
LUTADO NA PRIMEIRA
GUERRA MUNDIAL,
HONRAM O SOLDADO
DESCONHECIDO.
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pregou a “vitória final” e funcionou sobre-

Mesmo assim, muitas foram as nações

tudo como um serviço de traduções. Não
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Abadia de Westminster – em Berlin, reside na
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Chancelaria do Reich! – Alemanha é o único
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Propaganda e o das Relações Exteriores para
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peso enorme na sua condução e principal-

para uma nova ordem que se estabelecia

mente no seu resultado final.
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naquele momento.
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3 - Cartaz Japonês de 1940
mostrando a formação do Eixo
e a força do Japão no Samurai
que afunda a esquadra Chinesa.
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4 - Cartaz Italiano de 1940
apregoando a destruição de
Londres.
5 - Cartaz alemão de 1940 para
arrecadar agasalhos entre a
população alemã para as Forças
Armadas.
6 - Cartaz alemão de 1941
conclamando os povos
europeus a uma cruzada contra
o Bolchevismo russo. Notar os
diversos países que de alguma
forma colaboraram com os
alemães e o “V” da Vitória
copiado dos Ingleses.
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