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RESUMO
O presente artigo examina, a partir de uma Teoria Crítica da

Sociedade, a influência da Segunda Guerra Mundial nos anúncios de
empresas e de produtos de consumo de massa nos EUA, nos anos de
1941 a 1945. A análise da publicidade e propaganda estadunidenses
procura constatar seu grau de adesão e participação no esforço nacional
de guerra, bem como a relação intrínseca entre comunicação e
propaganda, que estão na origem da própria Communication Research
e das Teorias da Comunicação. Os anúncios selecionados revelam não
apenas a participação da publicidade no esforço de "guerra total" nos
anos 40; eles possibilitam o exame dos diferentes tipos de apelos que
foram desenvolvidos, explicitando a conexão de cada peça ao tema da
guerra, a comunhão com os valores nacionalistas e belicistas, bem
como a relação entre os produtos, marcas e empresas anunciantes com
os "heróis" ianques.

PALAVRAS-CHAVE: Anúncios Publicitários. Propaganda. Segunda
Guerra Mundial. Teoria Crítica. Estados Unidos da América.

Introdução: uma Mensagem de
Guerra em cada Anúncio

Apublicidade foi uma das mais importantes forças
motrizes que contribuíram para que os Estados
Unidos atingissem uma crescente unidade militar

e industrial ao longo da Segunda Guerra Mundial (1939-
1945). Segundo Braverman (1996), os profissionais de
publicidade sabiam como atingir mais pessoas pelo menor
custo e maior velocidade possíveis, segurando a atenção
do público e exercendo influência através de diversos
canais, tais como rádio, revistas, cartazes e jornais. A partir
de 1941, data da entrada dos EUA no conflito, dá-se a
conversão da indústria norte-americana para a produção
de guerra, com o subsequente temor de que a produção
de bens de consumo diminuísse muito ou até mesmo
cessasse. Assim, sem produtos para anunciar, diz
Braverman (1996), havia o risco das marcas caírem no
esquecimento e a indústria da publicidade corria sérios
riscos. Para a publicidade, surgia a necessidade de novas
maneiras de atuar.

A publicidade encontrou sua serventia para os tempos
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ABSTRACT
The present article analyses from a Critical Theory on Society view

the influence of World War II in mass consumption product and company
ads from 1941 to 1945. This analysis on American advertising and
propaganda seeks to establish at what level their adherence and
participation occurs on national war efforts. Also it aims at ascertaining
whether there is an intrinsic relation between communication and
propaganda, which nave originated Communication Research itself
and Communication Theories. The selected ads reveal not only the
advertising role in the "total war" efforts in the forties but they also allow
for an examination of different appeals that were developed, making
explicit each piece's connection to the war theme and its communion
with nationalist and war values, as well as the relationship between
products, brands and companies and the Yankee "heroes".
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de guerra mostrando para o público estadunidense o que
significava a 'guerra total', no sentido do esforço e do
sacrifício necessários para a vitória. A atividade das
agências de Publicidade e Propaganda naturalmente estava
afinada com os valores e o contexto histórico e sócio-
cultural da época, bem como com um determinado modelo
de organização dos meios de comunicação de massa. Os
Estados Unidos já são, nessa época, uma potência mundial,
cuja economia saíra fortalecida após a Primeira Guerra,
que devastou o continente europeu. O país que, em 1941,
decide unir-se aos Aliados mostrará inclusive o com-
prometimento extremo entre a comunicação - vista de
forma geral -, as atividades de publicidade (supos-tamente
"comercial") e propaganda (eminentemente ideológica) e
a mentalidade social, de produtores a consumidores. É sob
este cenário que os anúncios publi-citários dos anos 1941-
1945 devem ser avaliados.

Comunicação e Propaganda
Ideológica
A propaganda ideológica, tal como a conhecemos hoje,

desenvolveu-se paralelamente com os meios que a
tornavam possível: os meios de comunicação de massa.
Armand Mattelart diz: "A comunicação serve, antes de
tudo, para fazer a guerra" (MATTELART, 1994, p. 10).
Nesse contexto, para o autor, a Primeira Guerra Mundial
"[...] foi a primeira experiência de massa a partir da qual
a teoria da comunicação formulou suas hipóteses sobre
a gestão das grandes multidões".
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Já em 1901, Charles Horton Cooley disse: "Nada
conseguiremos compreender da era moderna se não nos
apercebermos da maneira como a revolução na
comunicação criou para nós um novo mundo" (COOLEY
apud MATTELART, 1994, p. 39). Para Cooley,
considerado um dos fundadores da sociologia americana
da era moderna, "[...] a comunicação é o mecanismo
pelo qual a sociedade se organiza [...]"(MATTELART,
1994, p. 39), uma vez que, graças a esse mecanismo, "as
relações humanas existem e se desenvolvem". Assim, o
desenvolvimento da comunicação provocava uma
transformação mental nos indivíduos. Através da
freqüente exposição à novidade, os meios de comunicação
acarretam um 'aumento de intensidade da vida'(Md),
trazendo consigo, além das vantagens, os perigos da
circulação acentuada de idéias e imagens.

Em 1927, Laswell lança o que Mattelart (1994)
considera a primeira obra significativa do que viria a se
chamar Mass Communication Research ou Pesquisa
sobre Comunicações de Massa: "Propaganda
Technique in the World War". Lasswell forneceria as
"chaves sociológicas da comunicação de massa": os cinco
Qs (Quem diz o Quê a Quem através de Qual canal e
com Que efeito?). Para o autor, a novidade da Primeira
Guerra Mundial residia na necessidade de uma "gestão
governamental da opinião". Ele ainda diz: "A propaganda
é um dos instrumentos mais potentes do mundo moderno
[...] é preciso um instrumento novo e mais sutil para unir
milhares, até mesmo milhões de seres humanos na massa
[...]. Propaganda é o nome desse novo martelo [...]"
(MATTELART, 1994, p. 74). Nessa época, a teoria de
Pavlov acerca da relação de estímulo-resposta (E - R)
entre a mídia (sobretudo, entendida enquanto propaganda)
e os receptores, era a visão prevalecente no meio aca-
dêmico norte-americano.

Na Europa, em 1933, o partido nazista de Adolf Hitler
chegava ao poder, estabelecendo imediatamente a
criação do Ministério da Propaganda e Ilustração do
Povo. Esse ministério, comandado por Joseph Goebbels,
concentrava todas as tarefas necessárias para a
"modelagem das mentes" (MATTELART, 1994, p. 76)
e era dividido em cinco setores: rádio, imprensa, cinema,
teatro e orientação geral da propaganda. As massas tão
importantes como ornamentos humanos das grandes
solenidades nazistas eram vistas, entretanto, como mero
instrumento nas mãos dos propagandistas do NSDAP.
Em seu livro Mein Kampf (Minha Luta), Hitler compara
o povo com uma mulher. A massa necessitaria de uma
força maior, algo dominante que a conduza, assim como
uma mulher "prefere o homem que manda ao homem
que implora" (FURHAMMAR; ISAKSSON, 1976, p.
35). Para Hitler, a liberdade apenas confunde o povo,
que não sabe como usá-la; o Führer tinha uma visão
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desdenhosa da humanidade. Para ele a massa era burra,
acrítica e esquecida.

De sua parte, Goebbels, o chefe do superministério
dizia "A igreja católica rnantém-se porque repete a mesma
coisa há dois mil anos. O Estado Nacional-Socialista deve
agir analogamente", e também "A propaganda deve
limitar-se a um pequeno número de idéias e repeti-las
incansavelmente" (SANTANA, 2001, p. 60). O ponto
central do movimento, segundo os autores, era impres-
sionar e chamar a atenção.

As lições dos primeiros "mestres" na nova arte da
persuasão de massas não seriam esquecidas. Como nos
lembra Sant'ana (1998, p. 51) "é enorme a contribuição
de Hitler e Goebbels à propaganda moderna". Os anún-
cios dos EUA durante sua participação no conflito servem
como um endosso às palavras do autor. Na Segunda
Guerra Mundial, o termo "propaganda"(MATTELART,
1994, p. 95) foi gradativamente substituído por "guerra
psicológica". A propaganda ideológica fazia uso dos
recursos desenvolvidos pelos especialistas em psicologia
da Alemanha, Estados Unidos e outros países ocidentais,
que estavam ansiosos para demonstrar a eficácia de suas
técnicas. Os britânicos deram preferência ao termo
"guerra política" para designar essa atividade. Para
Mattelart (1994, p.96), as divergências quanto aos termos
"[...] guerra psicológica e informação, propaganda e
informação, persuasão e comunicação não chegam,
geralmente, a qualquer resultado".

A Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida, o primeiro
laboratório em dimensão real da sociologia moderna
da comunicação de massa. Não somente todos os
grandes nomes da época, mas também os futuros
grandes nomes ligados, de perto ou de longe, ao
destino da disciplina participaram desse projeto
colocando-se a serviço da guerra psicológica [...]
(MATTELART, 1994, p. 97).

As Cinco "Leis" da Propaganda
Política: um Modelo para a
Publicidade Norte-americana de
Guerra?

Sant'ana (1998) descreve, através da dedução feita
com base na história recente da propaganda política, cinco
"leis", ou técnicas, que podem ser usadas para a
elaboração de propaganda política. A "Lei de
Simplificação e do Inimigo Único" diz que, nos discursos,
deve-se restringir os ataques a um indivíduo, ou pequenas
frações, e nunca massas sociais ou nacionais em conjunto.
Também diz que, em propaganda, a melhor maneira de
atingir um objetivo é a simplificação da mensagem e a
ênfase em poucos pontos, que devem ser repetidos à
exaustão (devendo essa concepção a Goebbels).

A "Lei de Ampliação e Desfiguração" consiste em
colocar em evidência todas as informações favoráveis
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aos objetivos, utilizando habilmente citações retiradas de
seu contexto, "valorizando" e "carregando" as mesmas
com um potencial de propaganda. Eis uma das máximas
típicas do Führer.

"Toda propaganda deve estabelecer seu nível
intelectual segundo a capacidade de compreensão
dos mais obtusos dentre aqueles aos quais se dirige.
Seu nível intelectual será, portanto, tanto mais baixo
quanto maior a massa de homens que se procura
convencer" (SANTANA, 1998, p. 60)."

A "Lei de Orquestração" se dá por meio da insistência
obstinada sobre um tema central, apresentado sob
diversos aspectos para que não provoque o tédio. A
propaganda deve gerar uma ressonância, uma ampli-
ficação em eco. É preciso fazer revelações freqüen-
temente, para despertar a atenção do público, embora
no início a propaganda deva agarrar-se a um acon-
tecimento particularmente importante, desenrolando-se
para culminar em um evento apoteótico, geralmente por
uma manifestação de massa.

A "Lei de Transfusão" consiste em primeiramente
concordar com o público, descobrindo seu gosto e suas
opiniões, para então moldá-lo conforme os objetivos da
propaganda. A comunicação deve dar razão ao povo para
adaptar sua mensagem a ele. Depois de conquistada a
simpatia, a mensagem deve ser alterada gradativamente,
até que se chegue às idéias do emissor.

Finalmente, a "Lei de Unanimidade e de Contágio",
está baseada no fato de que as pessoas tendem a
harmonizar-se com seus semelhantes. Para conseguir o
contágio das massas, movimentos políticos recorrem às
manifestações e aos desfiles de massa. Segundo Sant'ana
(1998), a propaganda conta com diversos recursos para
dar a impressão de unanimidade, provocando o contágio
de idéias entre as massas.

A receita sintetizada pelo autor é observada
generosamente nos anúncios publicitários dos anos de
guerra. Se sua matriz remonta à Primeira Guerra e
encontra forte referencial no regime nazista, suas
prescrições estão largamente exploradas pela publicidade
"comercial" dos EUA em guerra.

Será necessário retomar o contexto geral do país
naqueles anos do conflito. Os Estados Unidos
enfrentavam racionamento de alimentos, vestimentas e
diversos outros produtos. Existia muito mais demanda
do que oferta, e a inflação era iminente. Nesse contexto,
a publicidade ("comercial", a princípio, mas de fato
"ideológica" em essência) encontrou seu papel, sendo
usada para 'instruir' e 'levantar' o moral do público.
Poucos dias após o ataque à Pearl Harbor, foi
estabelecido pela indústria publicitária o Advertising
Council (Conselho de Publicidade), cujo nome mais tarde
mudaria para War Advertising Council (Conselho de

Publicidade de Guerra). Seu objetivo: "mobilizar o poder
da publicidade para a vitória" (BRAVERMAN, 1996, p.
236). O slogan do conselho era "Uma Mensagem de
Guerra em Cada Anúncio". Mais de 400 agências de
publicidade ofereceram seus serviços de forma voluntária
durante a guerra, fazendo materiais para suprir as
necessidades do governo.

Se o mercado é livre, tal situação não se mantém
numa época de exceção, em meio a um conflito mundial.
A publicidade, na guerra, funcionava sob rígida censura
do Office of Censorship. A marinha e o exército não
podiam jamais ser representados sob um ponto de vista
desfavorável; os anúncios não podiam afirmar que as
forças armadas usavam determinado produto em
detrimento de outro; não podia existir, nas peças
publicitárias, informações sobre movimentação de tropas,
navios ou aviões, condições climáticas e, evidentemente,
informações restritas (BRAVERMAN, 1996).

As empresas que ainda tinham produtos para vender
queriam utilizar a guerra para tal. Aquelas que não tinham
produtos desejavam manter o poder de suas marcas. Nos
dois casos, a publicidade era necessária e foi muito uti-
lizada. A partir de 1942, por exemplo, a produção de auto-
móveis foi interrompida. Sem poder anunciar veículos,
as empresas divulgavam seu nome através de mensagens
de interesse público, davam informações sobre sua
participação no esforço pela vitória, estimulavam as
pessoas a fazerem um uso racional dos bens e até mesmo
anunciavam produtos que não estavam ainda à venda.
Empresas de outros setores também divulgavam o
trabalho que elas estavam fazendo para o governo e para
o país, sempre lembrando ao consumidor de que elas
estariam prontas para os servir assim que a guerra
terminasse. Deste modo, as companhias encontravam
uma maneira de manter a visibilidade da marca.

As abordagens ou, como disse Sant'ana (1998),
approaches utilizados nos anúncios eram variadas.
Humor, jingles e estórias "reais" (de gente simples,
"gente como a gente") eram muito recorrentes. Quase
sempre, no entanto, as empresas procuravam associar
seus produtos ao conflito ou se vangloriavam a respeito
de sua participação no esforço de guerra. O conteúdo
era, quase invariavelmente, de forte apelo emocional. Os
soldados do front eram chamados pelos anunciantes de
'filhos da América', tratados como heróis que estavam
'dando suas vidas pelo país'. Um anúncio de refrigerante
relatava a saga de um soldado que havia matado 42
"japas", capturado mais 30 e que, no intervalo, encontrava
tempo para tomar uma Royal Crown Cola
(BRAVERMAN, 1996, p. 241). Apelos racistas como
esse, para Heimann (2003), impensáveis em nossos
padrões atuais, politicamente corretos, eram freqüentes
nos anúncios da época. Os cigarros Camel diziam em
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seus reclames que as tropas americanas consumiam seu
cigarro e que o 'pessoal na América devia aceitar essa dica
dos homens no front , que fumavam Camels para relaxar.

A Associação Nacional de Laticínios encontrou uma
outra forma de enaltecer seus produtos, em um anúncio
dizendo que os médicos que cuidavam dos soldados
feridos serviam sorvete todos os dias para seus pacientes,
como uma forma de aumentar a 'força e o moral'. Para
os feridos, dizia o anúncio, o sorvete lembrava 'lar e
civilização'. Alguns produtos que não tinham apa-
rentemente nenhuma conexão com a guerra usavam o
tema em seus anúncios de qualquer maneira, buscando
obter os benefícios dessa associação. Cosméticos
aproveitavam para lembrar os americanos que tempos
de guerra não significavam negligenciar completamente
a aparência (BRAVERMAN, 1996).

Alguns anunciantes procuravam produzir publicidade
de 'utilidade pública' e recebiam o apoio do público para
isso. Muitos estimulavam a compra de títulos de guerra,
outros encorajavam o plantio de Victory Gardens, hortas
plantadas nos jardins das residências; alguns explicavam
como o racionamento funcionava, delineavam os objetivos
de guerra e faziam campanha contra a inflação. Essas
campanhas surtiam efeito. Para Braverman (1996), o
papel da publicidade, feito o balanço, foi indispensável
para o sucesso na guerra. Bilhões de dólares em títulos
foram vendidos durante a guerra. Em um ano, 20 milhões
de Victory Gardens produziram oito milhões de toneladas
de alimentos.

Ainda segundo Braverman (1996), a publicidade nos
tempos de guerra funcionava simplesmente porque as
pessoas estavam sempre ligadas nos meios de
comunicação, buscando avidamente notícias do conflito.
As empresas usavam a publicidade para expressar certos
pontos de vista, defendendo o capitalismo e a iniciativa
privada, mantendo o statu quo e, diz Braverman (1996),
contribuindo para a preservação do American Way of
Life. Não é de causar espanto, portanto, o fato de que,
segundo Norton et al (1986), a maioria dos norte-
americanos achou necessário o lançamento das bombas
atômicas, a fim de "salvar vidas de seus conterrâneos".
Todos os setores da sociedade voltaram-se para o esforço
de guerra. O senso geral era de que a guerra vinha antes
de qualquer necessidade. E a publicidade cumpriu seu
papel nesta missão.

Aliás, poucos americanos negaram-se veemen-
temente a contribuir para o empenho de guerra total.
Durante a Guerra, os Conscientious Objectors
(opositores conscientes) tinham de ter uma razão religiosa
para negarem-se a participar do esforço militar. Cerca
de 25 mil COs aceitaram participar de atividades que
não visavam o combate, como a produção de bens,
serviços médicos etc. Por outro lado, cerca de 5,5 mil

pessoas (três quartos formados por testemunhas de
Jeová) negaram-se a colaborar de qualquer maneira.
Essas pessoas foram presas.

Como o filósofo da Escola de Frankfurt e guru da
New Left, Herbert Marcuse observaria anos mais tarde,
a postura norte-americana dos anos da II Guerra se
explica por uma característica geral dos cidadãos norte-
americanos: historicamente esta sociedade mostrou-se
submetida e omissa à produção de armas de destruição
em massa, ao desperdício e a uma educação distorcida.
A sociedade industrial desenvolvida torna-se mais rica e
mais poderosa à medida que o perigo e o medo são
perpetuados. O filósofo "frankfurtiano" critica também
os meios de comunicação em massa, que perpetuam a
noção de que alguns interesses particulares devem ser
vistos como interesses de "todas as pessoas sensatas".

A sociedade americana é essencialmente, para
Marcuse, acrítica e sem oposição. Nela, a paz é mantida
pela ameaça de guerra iminente e seu crescimento está
atrelado a uma grande opressão dos indivíduos, que se
dá de uma forma "incomensuravelmente maior do que
nunca dantes" (MARCUSE, 1979, p. 14), avaliação que
parece ter sido confirmada pelas experiências recentes
no Iraque. A tecnologia tão presente como um fetiche
nos anúncios dos anos de guerra é, para o autor, uma
forma de instalar esse terror e essa dominação. De
acordo com Herbert Marcuse, por fim, a contenção da
transformação social é, possivelmente, uma das principais
características da sociedade industrial desenvolvida.

Já para o professor e ativista político Noam Chomsky
(2003), verdadeira referência na tradição de uma Teoria
Crítica contemporânea, haveria dois tipos de democracia.
O primeiro tipo seria aquele em que o público participa
ativamente na condução de seus interesses, e no qual os
meios de informação são abertos e livres, uma definição
similar àquela encontrada nos dicionários. A segunda
forma de democracia é aquela na qual o público não
participa das decisões e os meios de informação são
mantidos sob o controle de poucos. De fato e apesar do
que supomos, este seria o tipo de democracia
predominante. Para explicar essa noção de democracia,
Chornsky (2003) usa uma teoria defendida por Walter
Lippmann, que argumenta que uma democracia tem
várias classes de cidadãos, com diferentes funções.

Há a classe especializada, da qual faz parte uma
pequena parcela da população. Essa classe é a
responsável pela condução dos problemas e das decisões,
formada por quem tem poder político, econômico e
ideológico. A outra classe de pessoas é constituída da
maioria da população. São aqueles que assistem aos
acontecimentos e atuam como meros espectadores. De
vez em quando, a massa, o "rebanho assustado"
(LIPPMANN apud CHOMSKY, 2003, p. 17), tem a
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oportunidade de escolher quem da classe especializada
será o líder da vez, no processo chamado de eleição. Depois
dessa manifestação breve de apoio e escolha de um chefe,
espera-se que o grande público volte para sua posição de
espectador dos acontecimentos. A lógica por trás disso é,
segundo Chomsky, a idéia de que a massa da população é
incompetente e "estúpida demais para ser capaz de
entender as coisas" (CHOMSKY, 2003, p. 17).

Anúncios Patrióticos Mobilizam a
Nação da 'Liberdade'

Dê uma cintada neles!

O anúncio dos cintos Hickok, publicado em 1943,
chama o leitor para dar uma 'cintada' em dois
personagens que lembram Adolf Hitler e o imperador
Hirohito, em um jogo de palavras composto com o produto
e o ato violento contra os adversários. Os personagens
aparentam sofrimento e dor, enquanto a mão americana,
firme e fechada, desfere o golpe. A caricatura dos líderes
inimigos, nas cores preta e branca em um forte jogo de
luz e sombra, está posicionada sobre um fundo vermelho,
cor que Santana, citando Hepner, descreve como algo
que "lembra fogo, calor, excitação, força" (SANT'ANA,
1998, p. 182). O anúncio tem um texto que chama os
americanos para a guerra, dizendo que cada minuto
dedicado a esse esforço é mais um golpe no inimigo.
Aqui, um simples artigo do vestuário tornou-se participante
da histeria gerada pela guerra. As pessoas que não
lutavam ativamente na guerra poderiam ao menos se
imaginar agredindo pessoalmente aqueles que atacavam
sua nação. A empresa Hickok fez da guerra seu lema,
dizendo que o trabalho de guerra vinha em primeiro lugar
até em seu slogan. A peça publicitária deixa claro que,
embora a guerra estivesse sendo posta antes de qualquer
interesse, a empresa estava tentando ao máximo suprir
as necessidades internas. Esse reclame é um exemplo
do que Braverman (1996, p. 239) chama de dar um
"ângulo de guerra" ao produto, aproveitando a guerra
para manter a visibilidade da marca e vender os produtos
que estavam disponíveis. Na época, como escrito no
anúncio, o cinto da ilustração custava U$l,50. Esta peça
foi considerada por Heimann (2003) como sendo o
campeão da categoria 'moda e beleza' do compêndio de
anúncios lAll-American Ads 40s'. O autor escolhe os
reclames que mais chamam a atenção 'por sua
singularidade, representatividade da época, humor e pelo
caráter inusitado que apresentam'.

Hitler e a Morte

"O tempo é curto Adolf!". Assim é a chamada do
anúncio da Philco Corporation, de 1942. Dividido em duas
partes bem definidas entre texto e imagem, a peça é

toda em preto e branco, e apresenta uma ilustração -
algo muito utilizado na época - desenhada pelo cartunista
americano Sherman Cooke. A imagem, assim como nos
anúncios dos cintos Hickok, contém uma caricatura do
Führer. O líder alemão tem uma fisionomia séria, as
sobrancelhas cerradas, musculatura tensa. Ele veste uma
jaqueta com a insígnia nazista, camisa branca e gravata.
Suas mãos - cobertas de pelos - encontram-se
mergulhadas na superfície de uma grande esfera que se
assemelha com um globo terrestre (que o ditador queria
conquistar com suas invasões). Atrás de Hitler aparece
um esqueleto humano, coberto por uma espécie de manto,
fazendo assim uma alusão à figura arquetípica da Morte.

É interessante ressaltar que as vestes da Morte, ao
invés de serem pretas, aparecem em um tom mais claro
que a roupa de Hitler. Em uma mão, a Morte segura uma
pistola direcionada à cabeça do tirano. Na outra mão está
uma ampulheta, elemento que ilustra a chamada, indicando
que a morte estava muito perto do líder germânico. O texto
abaixo explica ao leitor como a Philco e seus empregados,
os "homens e mulheres da Philco", estão se empenhando
para colaborar com a vitória dos Aliados na guerra, em
uma aliança entre a indústria americana e as forças
armadas. O anúncio procura evidenciar a excelência e a
liderança da Philco junto à nação americana. O texto
explicativo termina falando da importância da vitória e da
liberdade da América como estímulo para o empenho dos
homens e mulheres que trabalham nas linhas de produção
da Philco, fabricando produtos para uso militar.

Outra parte, escrita sob a grande assinatura da Philco
Corporation, estimula a população americana a
economizar os recursos para que se alcance a vitória,
poupando açúcar, borracha, gasolina e outros produtos.
Também pede para que as pessoas preservem suas
coisas, procurando a Philco para que a empresa dê
informações úteis sobre os meios de preservação dos
produtos com sua marca. Na parte inferior do reclame,
mais um apoio ao esforço de guerra: à esquerda, o pedido
para que se compre títulos e selos de guerra, à direita, a
bandeira oferecida pelo exército e pela marinha às
empresas que mais contribuíam para a vitória americana.

Neste anúncio, caso que pode ser perfeitamente
aplicável a outros documentos publicitários dessa época,
temos um exemplo de como a tecnologia "[...] serve para
instituir formas novas, mais eficazes e mais agradáveis
de controle social e coesão social" (MARCUSE, 1979,
p. 18). A Philco, empresa de tecnologia que produz
aparelhos elétricos, como a totalidade das demais
empresas deste segmento, usou seu anúncio como uma
forma 'empolgante' de contribuir para a coesão social
em um momento onde ela era mais do que necessária
para que os Estados Unidos alcançassem a vitória na
grande guerra.
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A 3M e o gás venenoso

O anúncio da Scotch Tape, de 1943, mostra a imagem
de um combatente americano coberto por uma 'capa
protetora' contra gases venenosos e corrosivos
desenvolvida pela Chemical Warfare Service and
Quartermaster Corps e selada com Scotch Tape. O
produto consiste numa cobertura feita de celofane a
prova de gás, destinada à proteção dos homens no front.
A capa cobre o soldado e seus pertences, como bolsa e
rifle. A chamada diz que, se um gás venenoso cair do
céu, esse homem estará pronto. O homem da ilustração
está usando máscara anti-gás, e olha para o céu, onde se
encontram dois aviões alemães. A 3M conta que sua fita
Scotch Tape está sendo muito utilizada na guerra como
forma de selar caixas de suprimentos, protegendo-as
contra água e gás.

A peça é nas cores preto, branco e verde, dando o
aspecto camuflado que era muito presente nos anúncios
dos tempos de guerra. A Scotch Tape esclarece a seus
consumidores que, naturalmente, as necessidades de
guerra têm prioridade para a empresa. Caso o público
sinta falta do produto em casa, diz a empresa, deve
lembrar-se que o produto está funcionando em outros
lugares do mundo. Quando a guerra acabar, diz o anúncio,
os produtos Scotch Tape estarão disponíveis novamente
para consumo doméstico, ainda melhores do que antes.
O reclame termina com a assinatura da Scotch Tape em
um logotipo verde e branco. Diz ainda que há apenas
uma Scotch Tape, cujo nome é garantia de qualidade. À
direita do logotipo, um símbolo da Corporação Nacional
de Borracha Sintética, que tinha a colaboração da 3M.
À esquerda, o símbolo da campanha pela compra de selos
e títulos de guerra. O anúncio da Scotch Tape foi
selecionado como 'vencedor da categoria Segunda
Guerra Mundial', do compêndio de anúncios feito por
Heimann (2003).

Alice e Eddie contra Hitler

O anúncio da Texaco, de 1943, retrata bem a realidade
da época. Com os homens indo para a guerra, surgiu a
necessidade da mobilização e uso da força de trabalho
feminina. O governo americano assinava campanhas
publicitárias que, através do rádio, encorajavam as
mulheres a entrarem no mercado de trabalho, como uma
forma emergencial e, enfaticamente ressaltada,
temporária, de contornar a falta de homens
(BRAVERMAN, 1996).

O anúncio mostra a ilustração de uma jovem, Alice,
construindo um novo avião. Alice veste calças compridas,
que substituíram os vestidos diante da realidade de guerra,
uma camisa feminina, chapéu e sapatos baixos. Ela é
uma jovem mulher branca, com cabelos castanhos claros

e rosto rosado. Ela está dentro do avião enquanto trabalha
com uma furadeira. O fundo da peça é branco, cor que,
de acordo com Sant'ana (1998, p. 182), representa "pu-
reza, limpeza, castidade".

"De Alice... para Eddie... para Adolf', é a chamada
do anúncio, bem representando o caminho que o avião
iria percorrer até a vitória. Primeiro, Alice ajudava a
fabricar o avião, depois Eddie, seu noivo, usava a
aeronave para destruir Adolf Hitler. Enquanto constrói o
avião, Alice lembra de Eddie, com quem estaria junto, se
não fosse por Adolf, diz o anúncio.

São essas histórias 'humanas', banais e cotidianas,
explica o texto, que se escondem por trás da imensa
produção de aviões, navios, tanques e outros
equipamentos de guerra. Human stories que incluem a
separação de milhares de casais, como Alice e Eddie. A
Texaco avisa em seu anúncio que está produzindo uma
vasta quantidade de produtos para uso militar, tais como
combustível de avião, químicos para explosivos,
lubrificantes, entre outros; ou seja, priorizando a
necessidade verdadeiramente vital do momento.

A companhia ainda pede que as pessoas dirijam
devagar para economizar combustível e pneus,
economizem também alimentos, roupas e metal, além de
comprar títulos e selos de guerra. O texto termina dizendo
que a guerra é de cada americano, Eddie, Alice, de todos,
menos de Adolf.

Os aviões e o fordismo

Foi Henry Ford, dono da indústria de automóveis que
leva seu sobrenome, que desenvolveu, segundo Hobsbawm
(1994), o modelo de produção em massa que permitiu um
enorme aumento da produção industrial e do consumo.
Esse sistema, chamado fordismo, divide a produção de
um bem em várias etapas, onde cada operário executa
uma parte do processo, em uma 'linha de montagem' que
possibilita a produção em série. Essas inovações
tecnológicas estão muito bem representadas pelo anúncio
dos aviões da Ford, de 1945, sob o slogan: "onde a
produção em massa rendeu um avião a cada hora".

A peça mostra um conjunto de aviões dispostos de
forma extremamente simétrica, um atrás do outro em,
até onde se pode ver, quatro fileiras com dezenas de
aeronaves cada uma, em um alinhamento que vai até o
"infinito". Essas imensas filas de aviões, que parecem
recém saídos da linha de montagem, voam em um céu
amarelo com nuvens verdes, em uma composição que
muito lembra, como em vários outros anúncios, uma
camuflagem do exército. A esquadrilha sobrevoa uma
estrutura que parece ser a fábrica de onde saíram, a
chamada Willow Run.

A euforia em relação à tecnologia também é muito
evidente no texto do reclame. Empolgada com seu método
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de produção em massa e com sua otimização de recursos,
a Ford explica como utilizou os métodos de produção de
veículos na produção de aeronaves de quatro motores.
Como já disse Braverman (1996), as indústrias de
automóvel foram impedidas pelo governo, em 1942, de
produzir carros enquanto a guerra durasse. Assim, elas
converteram suas estruturas para a produção e
manufatura de veículos e armas para a batalha.

O texto esclarece ainda como os bombardeiros são
feitos, em uma "façanha jamais igualada na aeronáutica",
graças aos métodos pioneiros que a Ford utilizou para a
produção de automóveis. O reclame exalta a performance

da Ford, insistindo em suas qualidades homéricas: a maior
produção de aviões no mundo, o trabalho de milhares de
funcionários, o tempo recorde de fabricação de cada
aeronave, que continha mais de um milhão de peças. A
divisão dos aviões em unidades de montagem, resultou
em uma redução do tempo de produção, em alguns casos,
afirma o texto, de 94%. O texto conclui dizendo que, em
dias vindouros, carros e caminhões serão fabricados com
os mesmos requintes tecnológicos que os aviões,
máquinas essenciais ao esforço de guerra, que se
beneficiaram da maravilha do mundo industrial chamada
Willow Run.
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