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RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma análise cultural da sociedade norte-americana da década 
de 1950 e do papel da mulher na mesma época para tentar compreender a relação da mulher 
com sua representação retratada pela publicidade da Coca-Cola nas pin-ups. Através do 
referencial teórico e das análises das imagens, pode-se perceber que a mulher desempenhava 
diferentes papéis na sociedade e esses papéis eram representados pelos anúncios da Coca-
Cola pelas pin-ups. Além da sensualidade, frequentemente associada às ilustrações de pin-
ups, podem-se encontrar também novos papéis que condizem mais com a mulher comum de 
classe média da época, como a mãe de família, a trabalhadora, a submissa e também a mulher 
independente. 
 

Palavras-chave: pin-ups; Coca-Cola; mulher americana; publicidade; análise de imagens. 
 

ABSTRACT 

This paper brings a cultural analysis of the North American society in the 1950s and the role 
of the woman in that time to try to understand the relationship of the woman with her 
representation portrayed by the publicity of Coca-Cola in the pin-ups. This work is composed 
of a theoretical approach which aims to understand the society from the 50s, women and their 
cultural evolution, besides presenting a cultural analysis of six American advertisements from 
Coca-Cola that time from the illustrator Gil Elvgren. Through theory and image analysis, we 
noticed that women performed different roles in society and these roles were represented by 
Coca-Cola advertisements through the pin-ups. Besides the sensuality frequently associated to 
the pin-ups, we can also see new roles that are related to the ordinary middle-class woman, 
such as the housekeeper, the worker, the submiss and also the independent woman. 
 
Keywords: pin-ups; Coca-Cola; American woman; publicity; images analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A figura da mulher é utilizada na publicidade como um elemento estratégico para 

impulsionar o consumo, ajudando a vender o produto a partir da exibição dos seus atributos 

físicos. Os três papéis frequentemente desempenhados pelas mulheres na propaganda, 

segundo Acevedo (2003, p. 2) são: “como objeto sexual, como beleza física e como 

dependente do homem”. Na década de 50 as mulheres eram vistas como perfeitas rainhas do 

lar que sentiam prazer em cuidar da casa e da família, andavam bem arrumadas, mas não 

tinham tempo para si, muito menos para trabalhar fora de casa. Essa era a imagem passada 

nos comerciais publicitários da época (YOUNG; YOUNG, 2004). O termo “rainha do lar” era 

utilizado para denominar várias características que uma mulher deveria ter, caso quisesse ser 

bem sucedida na vida, ou seja, manter um bom casamento (SILVA, 2010). Segundo Moraes 

(2003), citado por Silva (2010, p. 47), o protótipo universal da família urbana foi fixado 

durante os anos dourados, e o trabalho doméstico “passou a ser visto como uma atividade 

privada, não sendo considerada ocupação econômica”.  

Nos anos 1950, o poder da mulher (mesmo submissa ao homem), era notado e 

fundamental, e pode-se perceber isso ao saber que a imprensa de massa direcionada ao 

público feminino foi a primeira a ser segmentada, devido à importância que as mulheres 

tinham nas decisões de compra. Essa imprensa direcionada ao público feminino é um 

verdadeiro fenômeno cultural, pois faz parte da identidade das mulheres. É elemento da vida 

cotidiana e assume diversos papéis, inclusive o de educar (SILVA, 2010). Tal imprensa se 

dividia em dois grandes temas:  

Os dois grandes temas da imprensa feminina, de um lado, a casa, o bem-estar, de 
outro lado, a sedução, o amor, são de fato, dois grandes temas identificadores da 
cultura de massa, mas é na imprensa feminina que esses temas se comunicam 
estreitamente com a vida prática: conselhos, receitas, figurinos-modelos, bons 
endereços, correio sentimental orientam e guiam o saber-viver cotidiano (MORIN, 
1962, p. 141).  

A soap opera1 demonstra a força das mulheres nas decisões de compra, pois um 

importante gênero da imprensa direcionada ao público feminino nos Estados Unidos foi a 

soap opera. Sobre o começo do gênero: 

                                                
1 Gênero de obras de ficção dramática ou cômica difundido pela televisão, que iniciou-se no rádio. O nome se 
deve aos patrocinadores das soap operas, que eram fabricantes de sabão. 
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Ninguém sabe ao certo, mas aparentemente esse gênero começou em 1923, com o 
locutor Norman Brokenshire, quando em seu programa, ele precisava achar um 
modo de entreter os ouvintes por meia hora e para isso decidiu convidar algumas 
personalidades da época (COX, 2005, p. 4). 

Porém, por algum motivo, todas sempre chegavam atrasadas, quando Brokenshire já 

estava no ar, então, enquanto as personalidades não apareciam, ele lia alguns livros e, quando 

os artistas chegavam, terminavam a performance. Depois de ler por alguns dias suas fábulas, 

os ouvintes começaram a ligar para a rádio (WJZ) para perguntar o final da fábula, queriam 

saber o que havia acontecido com os personagens. Brokenshire percebeu, então, um novo 

gênero que atraía o público, mas que ainda não era denominado soap opera.  

  A primeira soap opera, já com esse nome, a ser veiculada, foi escrita pela atriz Irna 

Phillips, se denominava Painted Dreams e foi ao ar pela primeira vez em 20 de outubro de 

1930, por meio de uma rádio de Chicago. Com essa soap opera, Phillips tornou-se muito 

conhecida como escritora e influenciou cerca de dezoito dramas na rádio e na televisão. A 

narrativa predominante nesse gênero eram as circunstâncias da vida feminina, como por 

exemplo, a vida de uma dona de casa. A partir de 1948, com o advento da televisão, as soap 

operas passaram a ser formatadas para esse novo suporte e então, o rádio perdeu sua grande 

audiência (COX, 2005). 

Já nos meios impressos, as pin-ups, ilustrações de mulheres sensuais criadas em 

meados dos anos 1930, começaram a ganhar popularidade, tornando-se parte da indústria 

cultural entre 1939 e 1945, com a Segunda Guerra Mundial, quando os soldados carregavam 

consigo pôsteres e calendários com essas ilustrações (GREAT AMERICAN PINUP). Já na 

publicidade, tais ilustrações de mulheres com poses estrategicamente pensadas, e algumas 

vezes seminuas, mas com as partes genitais cobertas, alavancavam a venda para diversos 

produtos. Não apenas para chamar atenção dos homens, mas, paradoxalmente, para se 

identificar com o público feminino, duas funções cumpridas com apenas uma imagem, a da 

mulher atraente e sorridente.   

  Segundo Morin (1962), os temas femininos são identificativos, diferentemente dos 

masculinos, que são projetivos, isto é, a mulher consumidora se identifica com a mulher que 

estampa a capa da revista ou o anúncio publicitário e isso faz com que ela consuma 

determinados produtos. A essa afirmação, Morin (1962) acrescenta que:  

Se o rosto da mulher e não do homem impera na revista feminina, é porque o 
essencial é o modelo identificador da mulher sedutora, e não o objeto a seduzir. Se 
na grande imprensa periódica a mulher eclipsa igualmente o homem, é porque ela 
ainda é sujeito identificador para as leitoras, enquanto ela aparece como objeto de 
desejo para os leitores (MORIN, 1962, p. 144).  
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Uma das marcas que utilizou as ilustrações de pin-ups do ilustrador Gil Elvgren por 25 

anos foi a Coca-Cola. Por isso, este trabalho faz uma busca histórica da relação dos anúncios 

de Gil Elvgren com a Coca-Cola e a nação americana.  

E o que se estabelece como problema de pesquisa é como a Coca-Cola utilizava-se das 

pin-ups em seu material publicitário. Desta forma, como objetivo destaca-se que a pesquisa 

visa verificar a esfera produtiva destes anúncios, buscando estudar as características do 

contexto cultural da década de 1950 e traçar um histórico da posição social das mulheres 

nesse período, para a partir da seleção de seis anúncios da Coca-Cola eleger categorias de 

análise dos papéis representados pelas pin-ups.  

  A escolha deste trabalho deve-se ao fato de que as pin-ups ainda hoje criam tendências 

e referências de moda e na publicidade, com sua sensualidade discreta e forte apelo imagético, 

além de terem se tornado ícones da vida americana da época. A Coca-Cola foi uma das 

empresas que utilizou por mais tempo (cinquenta anos) figuras de pin-ups e esse tipo de 

publicidade trouxe resultados positivos à marca. Este trabalho pretende ajudar a entender o 

motivo de mulheres e seus atributos físicos impulsionarem as vendas dos mais diversos 

produtos, sendo um método utilizado frequentemente na publicidade atual, mesmo que os 

produtos divulgados por tais imagens não sejam direcionados ao sexo feminino. Para 

compreendermos esse processo da construção da imagem da mulher, primeiramente 

conceituamos cultura, pois a cultura americana está contemplada em todo o trabalho. 

Conforme Williams (2011 [1992]), cultura significa, de modo amplo, o “modo de vida 

global” e pode ser dividida em duas formas principais: 

(a) ênfase no espírito formador de um modo de vida global, manifesto por todo o 
âmbito das atividades sociais, porém mais evidente em atividades “especificamente 
culturais” – uma certa linguagem, estilos de arte, tipos de trabalho intelectual; e (b) 
ênfase em uma ordem social global no seio da qual uma cultura específica, quanto a 
estilos de arte e tipos de trabalho intelectual, é considerada produto direto ou 
indireto de uma ordem primordialmente constituída por outras atividades sociais 
(WILLIAMS, 2011 [1992], p. 11-2). 

 A partir da definição de cultura, pode-se discutir a identidade cultural, ou seja, por que 

os indivíduos se identificam com determinados produtos da cultura. Segundo Hall (2003), a 

identidade não nasce com o indivíduo e permanece a mesma ao longo do tempo, ela vai se 

moldando de acordo com a cultura e a sociedade onde os indivíduos vivem.  

 O presente trabalho se organiza em cinco capítulos. O primeiro capítulo, o referencial 

teórico, se divide nos seguintes temas: contexto cultural da década de 1950; os estudos 

culturais; as mulheres no mercado de trabalho; a cultura de massa; mundialização da cultura 

americana; o público da cultura de massa; identidade cultural; identidade feminina; o poder 
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das revistas; a mulher na publicidade em geral, na publicidade dos anos 1950, na publicidade 

impressa da Coca-Cola; definição de pin-ups e uma breve biografia do ilustrador Gil Elvgren, 

que desenhava as pin-ups da Coca-Cola. No terceiro capítulo apresenta-se a metodologia, que 

consiste em pesquisa bibliográfica e análise de imagem cultural de imagem, por meio de 

categorias criadas pela pesquisadora a partir de um trabalho feito pela Profª. Drª. Ana Luiza 

Coiro Moraes. Por fim, no quarto capítulo são analisados os anúncios que compõe o corpus 

do trabalho e o quinto capítulo corresponde às considerações finais, que conclui que o 

arquétipo feminino que mais aparece nos anúncios analisados são o da prostituta/tentadora, 

apelando para o lado sensual e fatal das mulheres para vender o produto. Outro fato concluido 

nas considerações finais é que a publicidade é uma forma de divulgar a ideologia vigente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Contexto cultural da década de 50 

 

A década de 50 foi uma das mais significativas para os Estados Unidos, sendo 

localizada entre duas guerras – a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, e a Guerra do 

Vietnã em 1960. Entretanto, enquanto seus soldados voltavam para casa e celebravam com 

suas famílias o fim da guerra, os Estados Unidos participou de outro conflito armado, a 

Guerra da Coréia, em 1950. Isso por um lado, trouxe desenvolvimento tecnológico, pois nessa 

década, satélites foram colocados em órbita, a “corrida para a Lua” começou e os 

computadores e a medicina avançaram muito (LINDOP e DECAPUA, 2010). Segundo os 

autores, na década de 1950, “vastas mudanças nos estilos de vida americanos se expandiram 

das cidades para os subúrbios, aumentando a produtividade econômica. Igualmente 

importante foi a extensão dos direitos civis para as minorias, especialmente afro-americanos”2 

(LINDOP e DECAPUA, 2010). 

  A economia estava em alta, o país manufaturava mais da metade dos produtos 

vendidos em todo o mundo e produzia materiais como aço e óleo. O próprio EUA era um 

grande consumidor, os bolsos estavam cheios de dinheiro o que possibilitava os americanos 

comprarem praticamente tudo o que desejassem. Essa situação em nada lembrava a crise 

econômica de 19293, que fora tão temida, tendo em vista que o pós-guerra possibilitou uma 

segunda chance para a nação. Os problemas econômicos da Grande Depressão e os temores 

da Segunda Guerra Mundial já haviam ficado no passado, a nação estava otimista e passou a 

olhar para o futuro. 

Por outro lado, os anos 1950 também foram considerados, por alguns, como a “década 

da ansiedade”, já que no início da década o país perdeu seu monopólio sobre as armas 

nucleares e anunciou, assim como a Rússia, que tinha a posse de bombas de hidrogênio, o que 

causou temor na população e acirrou a disputa de poder com a União Soviética e seus aliados, 

ocasionando o que ficou conhecido como Guerra Fria. Outro fator de ansiedade foi a caça aos 

comunistas e a qualquer pessoa que tivesse relação com o comunismo promovida pelo 
                                                
2 Tradução livre do inglês: “Vast changes in American lifestyles sprang from cities to suburbs, and increased 
economic productivity. Equally important was the extension of civil rights to minorities, especially black 
Americans.”  
3 Os Estados Unidos entraram em recessão e muitas empresas haviam se endividado além da conta durante o 
período de euforia após a Primeira Guerra Mundial. Em outubro de 1929, os preços das ações desabaram, 
provocando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O colapso na economia americana logo se espalhou 
pelo mundo, pois os Estados Unidos haviam se tornado o principal financiador dos países da Europa no pós-
guerra. 
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movimento encabeçado pelo senador republicano Joseph McCarthy4. Toda essa pressão 

aumentou o número de fiéis nas igrejas, mas, mesmo buscando a religião e mantendo a 

imagem de “família perfeita”, o número de vendas de tranquilizantes também cresceu muito. 

Em 1957, já havia 73 marcas no mercado. Esses fatos demonstram que a realidade não 

correspondia às aparências (YOUNG e YOUNG, 2004).  

Além disso, é nessa década que se instaura a controvérsia quanto à cultura de massa, 

pois ela começa a se expandir, tendo como principal meio o rádio, e, ainda, há o surgimento 

da televisão, ao mesmo tempo em que acontecia a individualização da cultura, com o estímulo 

ao consumo segmentado de música, cinema, arte, literatura e lazer, formando audiências mais 

específicas. A mídia tomou novos rumos e começou a disseminar informações cada vez mais 

rápidas, como registros sobre os grandes feitos humanos, filmes, rádio, televisão, livros e 

propaganda. Isso forneceu tanta informação que qualquer fronteira existente entre as classes 

atenuou-se, pois o acesso à informação e à cultura tornou-se mais fácil do que nos anos 

anteriores.  

Esse acesso quase que generalizado à cultura popular fez com que muitos críticos, 

como os da Escola de Frankfurt, que criticavam a Indústria Cultural – termo que se referia às 

indústrias interessadas na produção em massa de bens culturais (RÜDIGER, 1999) - 

considerassem que a nação estava sem capacidade de raciocínio, conformando-se e aceitando 

todos os programas noturnos que a televisão oferecia, o Top 405 do rádio e os filmes de 

grande bilheteria, sem questionar nenhum deles. Mas para a maioria dos americanos, os 

assuntos intelectuais importantes não eram prioridade. Com a Guerra Fria fazendo parte do 

seu dia a dia, o que vinha de uma cultura de massa, generalizada, parecia ser reconfortante e 

não um problema que exigisse reflexão. O rock ‘n’ roll, por exemplo, era muito mais 

desafiante e importante para os pais dos jovens da época do que discussões sobre a 

massificação da cultura. “A cultura popular, com seu apetite insaciável, absorvia conteúdo de 

todas as coisas. Para alguns críticos, isso se consistia em vulgarização, mas, para muitos 

outros, significava simplesmente popularização – a democracia em ação”6 (YOUNG e 

YOUNG, 2004, p. xi). 

                                                
4 Também conhecido como Macarthismo, este movimento político anticomunista foi desencadeado nos EUA 
depois da II Guerra Mundial e durou até o final dos anos 50 e caracterizou-se pela perseguição implacável a 
todos os comunistas e simpatizantes com base principalmente na delação.  
5 Programa que tocava músicas que mais faziam sucesso, músicas que os ouvintes sabiam que escutariam 
regularmente. (HALLIWELL, 2007, p.119) 
6 Tradução livre do inglês: “Popular culture, it’s appetites insatiable, absorded content from everything; to some 
critics, this constituted vulgarization, but to many others it simply meant popularization – democracy in action” 
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2.2 Estudos Culturais 

 

 O Centro Contemporâneo de Estudos Culturais (Centre for Contemporary Cultural 

Studies) foi fundado em 1964, por Richard Hoggart, inspirado em sua pesquisa de 1957, 

denominada The Uses of Literacy. O Centro surge ligado ao departamento de Inglês da 

Universidade de Birmingham, na Inglaterra e constitui-se em um núcleo de pós-graduação. O 

foco principal deste Centro são as relações entre cultura contemporânea e a sociedade, em 

suas formas culturais, instituições e práticas culturais e a relação com a sociedade e as 

mudanças sociais. Há três textos que surgiram nos anos 1950 e que são identificados como a 

fonte dos Estudos Culturais, são eles: The Uses of Literacy, de Richard Hoggart, que é em 

parte autobiográfico e em parte história cultural da metade do século XX; Culture and 

Society, de Raymond Williams, onde o autor constrói um conceito de cultura, disseminando a 

idéia de que a cultura “comum ou ordinária” pode ser vista como um modo de vida; e The 

Making of the English Working-class, de E.P Thompson, que reconstrói uma parte da história 

da sociedade inglesa sob seu ponto de vista (ESCOSTEGUY, 2001).    

 Na pesquisa de Hoggart o foco é em materiais culturais da cultura popular e dos meios 

de comunicação de massa, que antes não eram abordados, por meio da metodologia 

qualitativa. Nesse trabalho inaugura-se o conceito de que o popular não existe apenas na 

submissão, mas também na resistência, o que posteriormente seria usado pelos estudos de 

audiência dos meios massivos. Para Williams e Thompson, de acordo com Escosteguy (2001, 

p. 1) “cultura era uma rede vivida de práticas e relações que constituíam a vida cotidiana, 

dentro da qual o papel do indivíduo estava em primeiro plano”. Há um ponto em comum entre 

estes três autores e o que os une é: 
uma abordagem que insiste em afirmar que através da análise da cultura de uma 
sociedade – as formas textuais e as práticas documentadas de uma cultura – é 
possível reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de idéias 
compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as 
práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a “atividade 
humana”, a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo (Storey 
apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 1).  
 

Conforme Agger (1992) citado por Escosteguy (2001), o Centro Contemporâneo de 

Estudos Culturais amplia o conceito de cultura para acrescentar dois temas. O primeiro é que 

a cultura não é uma entidade monolítica ou homogênea, mas sim, manifesta-se de diferentes 

maneiras em formações sociais ou épocas históricas. O segundo é idéia de que a cultura não 

significa somente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um grande número de 

intervenções, que podem mudar a história e transmitir o passado. 
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Apesar de Stuart Hall não ter feito parte da fundação do Centro Contemporâneo de 

Estudos Culturais, sua importância é inegável, pois ao substituir Hoggart na direção do 

Centro, Hall incentivou a investigação de práticas de resistência de subculturas e análises dos 

meios massivos. Outro fator que também contribuiu para o desenvolvimento do Centro foi o 

marxismo, corrente de pensamento que ajudou a compreender que a cultura não depende das 

relações econômicas, nem de seu reflexo, mas tem influência e sofre as conseqüências das 

relações político-econômicas.  

  Os estudos do Centro também englobam a ideologia, visto que a cultura tem a 

influência direta desta. De acordo com Williams (2007, p. 215), no último século, ideologia é 

considerada como um “conjunto de ideias que surgem de um dado conjunto de interesses 

materiais ou, em termos mais gerais, de uma classe ou grupo definido” (WILLIAMS, 2007). 

 Houve um rompimento com um passado que identificava a cultura apenas com 

artefatos, pois criou-se um conceito expandido de cultura, que inclui as formas pelas quais os 

rituais da vida cotidiana, instituições e práticas, juntamente com as artes, são constitutivos de 

uma formação cultural. Nesse momento em que os Estudos Culturais passam a considerar as 

formas de expressão culturais não-tradicionais, de acordo com Escosteguy (2001, p. 1) “se 

descentra a noção de cultura e a cultura popular ganha legitimidade, transformando-se num 

lugar de atividade, crítica e intervenção”. A partir disso, os Estudos Culturais passaram a 

questionar o estabelecimento de hierarquias entre formas e práticas culturais, como as 

binariedades de cultura alta/baixa, superior/inferior, entre outras. Os princípios do projeto dos 

Estudos Culturais são: 

a identificação explícita das culturas vividas como um projeto distinto de estudo, o 
reconhecimento da autonomia e complexidade das formas simbólicas em si mesmas; 
a crença de que as classes populares possuíam suas próprias formas culturais, dignas 
de nome, recusando todas as denúncias, por parte da chamada alta cultura, do 
barbarismo das camadas sociais mais baixas; e a insistência em que o estudo da 
cultura não poderia ser confinado a uma disciplina única, mas era necessariamente 
inter, ou mesmo anti, disciplinar (Schwarz apud ESCOSTEGUY, 2001, p. 1).  

Os Estudos Culturais também não são considerados uma disciplina, mas uma área 

onde diferentes disciplinas se cruzam e interagem, visando o estudo de aspectos culturais da 

sociedade. De acordo com Hall et al (1980) citado por Escosteguy (2001, p. 1) “não se 

constitui numa nova disciplina, mas resulta da insatisfação com algumas disciplinas e seus 

próprios limites” (ESCOSTEGUY, 2001).  
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2.3 As mulheres no mercado de trabalho 

 

Depois da volta dos homens da guerra, no início da década de 1950, um terço das 

mulheres americanas trabalhava, porém a maioria não era jovem e nem seguia carreira. Eram 

geralmente casadas, secretárias ou vendedoras, que trabalhavam apenas meio expediente para 

ajudar a pagar os estudos dos maridos e/ou dos filhos, ou colaborando na quitação das 

hipotecas das casas. Um número cada vez menor de mulheres dedicava-se a carreira e a vida 

profissional, faltavam enfermeiras, assistentes sociais e professoras, o que acabou provocando 

uma crise em várias cidades dos Estados Unidos. Os cientistas sociais dessa época 

observaram que o maior contingente intelectual disponível eram as mulheres, mas estas não 

estudavam física, por exemplo, pois não era algo feminino. A ambição que a mulher deveria 

ter era casar-se, ter filhos e uma bela casa, trabalhando apenas se precisasse ajudar nas 

despesas da casa ou até mesmo para conhecer algum rapaz com quem pudesse se casar e 

formar uma família. Essas mulheres escreviam orgulhosamente nas fichas de recenseamento 

“ocupação: dona de casa” (FRIEDAN, 1963).   

  Além da pressão de ter que ser dona de casa em tempo integral, as mulheres que 

insistiam em continuar trabalhando, muitas vezes se afastavam pelo fato de que os homens 

eram sempre favorecidos. Mulheres só podiam trabalhar meio expediente, para não 

comprometer possíveis vagas de homens que estejam procurando emprego e muitas vezes, 

mesmo desempenhando seu trabalho melhor que o homem, a mulher se via forçada a 

abandonar seu cargo e até o emprego, para o homem ocupar seu lugar, pelo simples fato de 

ser homem (FRIEDAN, 1963).  

  Porém, a imagem midiática da mulher dona de casa, que tinha como objetivo criar e 

servir a família passou a não ser a única realidade dos Estados Unidos. Enquanto os 

programas televisivos continuavam mostrando donas de casa realizando tarefas domésticas, as 

revistas femininas publicavam inúmeros artigos sobre o benefício do trabalho e da vantagem 

de ter uma renda extra. Em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as mulheres que 

trabalhavam deveriam deixar seus empregos para que os homens que voltavam da guerra 

pudessem ocupar seus cargos (YOUNG e YOUNG, 2004). Mas no período próspero que 

reinava no pós-guerra havia emprego de sobra em todos os setores, não existia a real 

necessidade de renunciar a uma carreira pelo casamento e pela família, ou pelos homens. As 

moças com menor formação não abandonaram seus empregos nas fábricas, porém, o trabalho 

que exerciam não se caracterizava em carreira, mas simplesmente em um trabalho que não 

exigia treino e esforço. Friedan (1963, p. 163) cita o trecho de uma entrevista de uma 
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trabalhadora de uma fábrica, que diz: “vivo por intermédio do meu marido e dos filhos. É 

mais fácil assim. No mundo de hoje é melhor ser mulher quando se sabe tirar vantagens 

disso”. Esse pensamento pós-guerra não aconteceu apenas com as mulheres, era generalizado, 

era uma maneira de fugir dos problemas e traumas enfrentados na guerra. A definição do pós-

guerra, segundo outra entrevistada de Friedan era: 

O espírito decidido da americana caiu num estranho torpor; tanto os homens como 
as mulheres, liberais assustados, radicais desiludidos, conservadores confusos e 
frustrados pelas mudanças — toda a nação parou de evoluir. Voltamos todos ao 
calor do lar, exatamente como quando éramos crianças e dormíamos tranquilos lá 
em cima, enquanto os pais liam ou jogavam bridge na sala, ou embalavam-se nas 
cadeiras da varanda, nas noites de verão da cidadezinha natal (FRIEDAN, 1963, p. 
163). 

O governo americano aproveitou-se disso para tirar de vez a mulher do mercado de 

trabalho e para isso fez um investimento grande em publicidade direcionada às mulheres. 

Essas propagandas, feitas nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, incentivavam 

os casamentos e também o crescimento das famílias, ou seja, as mulheres eram incentivadas a 

engravidar e a se dedicar aos filhos, pois assim os empregos seriam deixados para os maridos. 

E foi esse esforço do governo que gerou o chamado baby boom. A sociedade ainda não 

entendia como seria possível a conciliação das atividades do lar com um emprego 

remunerado. Para o pensamento da época, não havia como cuidar bem de uma casa, ser boa 

esposa e educar dignamente os filhos, se não houvesse dedicação integral a esses fins 

(SILVA, 2010). Porém, muitas jovens mulheres não obedeceram a essa ordem, lutaram e 

mantiveram seus empregos. No ano de 1950, ainda havia 18 milhões de mulheres que 

continuaram com suas profissões (YOUNG e YOUNG, 2004). 

Nesse momento algumas mulheres começaram a querer a independência e essas, 

perceberam que era possível conciliar o trabalho com a atenção e os cuidados à família. 

 

2.4 Cultura de Massa 

 

A cultura de massa surge nos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial e 

chega a ser considerada como uma “terceira cultura”, segundo Morin (1962), pois se projeta 

ao lado das duas culturas já existentes, as clássicas (religiosas ou humanistas) e as nacionais. 

Pode-se definir cultura de massa como algo produzido segundo as normas maciças da 

fabricação industrial, destinado ao consumo de uma massa social, sem distinção de classes 

(MORIN, 1962). No princípio, a cultura de massa consistia em produzir ou adaptar obras de 
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arte, de acordo com um padrão de gosto da maioria e desenvolver técnicas para colocar essas 

obras no mercado, a publicidade aos poucos foi transformando-a em veiculo da cultura de 

consumo. A partir de então, a produção estética une-se à produção mercantil, e 

os conglomerados privados passam a conferir um poder cada vez maior às 
tecnologias de reprodução e difusão de bens culturais, encaixando-as na estratégia 
de utilizar plenamente a capacidade de produção de acordo com o princípio do 
‘consumo estético massificado’ (Dialética apud RÜDIGER, p. 17). 

Os indivíduos tornam-se parte de um complexo mercantil, formado pelas corporações 

privadas e os meios de comunicação de massa e através disso, se processa e estrutura as 

subjetividades e nesse processo as mercadorias são o próprio consumo da mídia. As 

mercadorias culturais deixam de ser sinônimo de criações artísticas e literárias, passando a ser 

parte de uma atividade econômica. Os produtos da indústria cultural passam a ser produzidos 

e vendidos como bens simbólicos (RÜDIGER, 1999).   

  Uma cultura orienta e desenvolve certas virtudes humanas e inibe e/ou proíbe outras, 

além disso, a cultura também constitui um corpo complexo de normas, símbolos, mitos e 

imagens que fazem parte da intimidade dos indivíduos, estruturando seus instintos e suas 

emoções, e a cultura de massa é tudo isso. Ela se acrescenta à cultura nacional, à humanista, à 

religiosa e, pode-se dizer que entra até em concorrência com tais culturas. Entretanto, sendo 

algo que modifica tanto a vida dos cidadãos, há quem a critique como sendo uma arma do 

capitalismo para desviar a massa de seus problemas e como alienadora cultural, produzindo 

cultura ordinária, sem escrúpulos, por seus conteúdos não serem produzidos pelos 

intelectuais, aliás, os intelectuais até podem encontrar emprego na indústria cultural, mas são 

empregados por ela e não a criam (MORIN, 1962).  

A modernidade deveria criar um individuo cada vez mais livre das opressões e com 

opiniões próprias, mas o progresso acabou criando novas dependências e “coisificou” a 

humanidade. A separação da sociedade em classes estava sendo diluída e apagada, em virtude 

das mudanças políticas e econômicas e esse fator levou ao início da massificação da cultura. 

Surgiu também uma cultura popular industrializada, cujos esquemas passaram a depender da 

subjetividade da população (RÜDIGER, 1999). Richard Hoggart (1957), um dos fundadores 

dos Estudos Culturais, considerou o mercado como a categoria capaz de atenuar as distinções 

entre cultura popular autêntica, erudita e de massa, mas promovendo “um tipo mais medíocre 

de cultura sem classe ou... uma cultura ‘sem rosto’” (HOGGART apud COIRO MORAES, 

2008, p. 28).  

 De acordo com Morin (1962), o termo indústria cultural foi empregado para substituir 

o termo “cultura de massa”, pela primeira vez em 1947, por Adorno e Horkheimer. A 
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mudança foi para excluir a interpretação errônea que o termo “cultura de massa” poderia ter, 

como sendo algo feito pelas próprias massas, o que não ocorre, já que o consumidor é apenas 

o objeto e não o sujeito dessa indústria, como a própria indústria gostaria de fazê-lo crer 

(MORIN, 1962). Conforme Rüdiger (1999) os pensadores frankfurtianos criaram o termo 

para fugir das associações ideológicas contidas no termo cultura de massa. Desejavam 

contestar a idéia de que essa é uma expressão que surgiu espontaneamente da alma do povo. 

A expressão indústria cultural não se dirige às empresas produtoras e nem às técnicas de 

difusão dos bens culturais, mas “serve para representar um movimento histórico, a 

transformação da mercadoria em matiz de cultura e assim, da cultura em mercadoria” 

(RÜDIGER, 1999). Segundo Adorno (1962, p. 293), “através da ideologia da indústria 

cultural, o conformismo substitui a consciência: jamais a ordem por ela transmitida é 

confrontada com o que ela pretende ser ou com os reais interesses dos homens”. Adorno ainda 

afirma que “as idéias de ordem que ela propõe são sempre as do status-quo. Elas são aceitas 

sem objeção, sem análise, renunciando à dialética, mesmo quando elas não pertencem 

substancialmente a nenhum daqueles que estão sob sua influência” (ADORNO, 1971). Assim, 

a cultura de massa construiu novos habitus individuais que, segundo Durkheim (1995) citado 

por Setton (2002, p. 61), é um “conceito para designar um estado geral dos indivíduos, estado 

interior e profundo, que orienta suas ações de forma durável”. Ou seja, a nova cultura orienta 

e diz como os indivíduos devem agir em suas vidas.  

  Há algo contraditório na indústria cultural, pois ao mesmo tempo em que a ela é 

massificada e padronizada, precisa ter sua individualidade. Mesmo que um filme tenha entre 

seus “ingredientes” o happy end, ele precisa ter sua originalidade. Isso serve também para as 

notícias, pois a imprensa submete a informação aos seus moldes antes de lançá-las na mídia. 

Segundo Morin (1962, p. 31), “quanto mais a indústria cultural se desenvolve, mais ela apela 

para a individuação, mas tende também a padronizar essa individuação”. 

O objetivo da indústria cultural é atender toda a demanda que os indivíduos possuem, 

produzindo conteúdos que possam agradar à todos, por isso há a mistura de gêneros em um 

mesmo filme, por exemplo. 

 

2.4.1 A mundialização da cultura americana 

 

 As pin-ups ainda hoje são ícones de moda e continuam criando tendências, mas para 

entender como algo criado em meados dos anos 1930 nos Estados Unidos e que conquistou o 

país em 1950, se espalhou pelo mundo, devemos falar de mundialização, que, de acordo com 



19 
 

Ortiz (1994), possui um conceito diferente de globalização. A mundialização é basicamente 

um processo que aproxima indivíduos localizados em espaços geográficos diferentes; essa 

aproximação pode acontecer de variadas formas, com a comunicação, a troca de produtos e 

bens e etc. Com o surgimento da modernidade, enquanto organização social, estilo de vida e 

modo de ser, as relações sociais são deslocadas de seus territórios de origem e se reestruturam 

por meio de extensões de espaço-tempo (ORTIZ, 1994). A modernidade engloba os fatores 

econômicos, políticos e sociais de uma nação e para isso os meios de comunicação exercem 

um papel fundamental, com a expansão da vida moderna, as tradições locais, segundo Ortiz 

(1994, p. 53) “já não mais serão a fonte privilegiada de legitimidade. Elas irão traduzir, 

resignificar os novos valores”. Mas até o século XIX, mesmo com um conjunto de 

transformações que já possibilitava a aproximação, como cabos submarinos, telégrafo e 

agências internacionais de informação, as áreas geograficamente distantes tinham seu espaço 

diminuído como se fosse uma miniatura, mas as grandes distâncias ainda são reais e 

continuam sendo um empecilho para a mundialização. De fato, é apenas no século XX que o 

processo de mundialização se realiza, esse processo percorreu um longo caminho e foi se 

moldando ao longo do tempo, mas posteriormente a Segunda Guerra Mundial ganhou novas 

definições (ORTIZ, 1994).  

  A indústria cultural foi de extrema importância para que a mundialização se realizasse 

plenamente, de acordo com Ortiz (1994, p. 56) “o modo de produção industrial, aplicado ao 

domínio da cultura, tem a capacidade de impulsioná-la no circuito mundial”. Desde seus 

primórdios o cinema exerceu um papel importante no intercâmbio de imagens, formando aos 

poucos, uma cultura de imagem que transcende sua origem nacional. A publicidade também 

adquiriu um papel relevante para expandir a cultura, levando ao consumo de produtos 

americanos em outros países. Esse circuito de troca cultural se consolida com o rádio e a 

televisão, que no início se concentravam apenas em países de “primeiro mundo”, mas que aos 

poucos foram se espalhando pelo mundo e o princípio da modernidade circulou e se 

fortaleceu nesses meios, podendo ser comparados com as antigas estradas de ferro, que 

permitiam ligar lugares distantes (ORTIZ, 1994).  

  É imprescindível falar sobre os Estados Unidos no processo de mundialização, ou seja, 

da “americanização” do mundo. Os EUA, como cita Ortiz (1994), era vista praticamente 

como uma “terra prometida”, onde os cidadãos deveriam difundir esta incrível cultura por 

todo o mundo. Por exemplo, quando a agência de publicidade J. Walter Thompson, 

americana, começa a se expandir pelo mundo, seus membros repetem com orgulho que todos 

querem seguir o estilo de vida americano. Os Estados Unidos, conforme Ortiz (1994, p. 88), 
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“se imaginavam como um paradigma a ser imitado”. Como se envolvia em diversas guerras, 

os Estados Unidos tinham acesso facilmente aos países e foi por essa facilidade, por exemplo, 

que a Coca-Cola começou a ser distribuída mundialmente. Na Segunda Guerra Mundial, para 

atender aos soldados, o exército americano instalou em diversos países plantas de 

engarrafamento e o Pentágono ainda providenciou o maquinário e as equipes. Após a guerra, 

a companhia se fixou nos países, sem dificuldades e despesas (ORTIZ, 1994).  

  A hegemonia dos Estados Unidos era visível, o país dominava a produção e 

distribuição de dramaturgia televisa e publicidade. Pelo fato de a indústria cultural ter nascido 

basicamente em território americano, eles acreditavam que sua cultura era irresistível e que 

cabia ao restante da sociedade simplesmente imitá-los. A cultura e a economia estão 

intrinsicamente ligadas, mas a mundialização só pode ser compreendida se for entendida 

como um fenômeno externo aos países que a adotam, talvez por isso os Estados Unidos 

tenham causado tanta influência no mundo todo, sem ser atingido da mesma forma pelas 

outras culturas. E por conta disso, surgiu o conceito de “imitação” ou mimetismo cultural, que 

na verdade se refere a propagação dos costumes (ORTIZ, 1994).  

 

2.4.2 O público da cultura de massa 

 

Como definir o público ao qual se dirige a cultura de massa? A verdade é que não há 

público específico, a indústria cultural tende ao público universal, o paradoxo é que a cultura 

se dirige a todos e a ninguém, a todas as idades, aos dois sexos, a todas as classes, ao público 

nacional ou até mesmo ao mundial. A procura por esse “público universal” requer variedade 

na informação e de um denominador comum nessas informações. Morin exemplifica essa 

variedade em um mesmo conteúdo: 
 
Os filmes-padrão tendem igualmente a oferecer amor, ação, humor, erotismo em 
doses variáveis, misturam os conteúdos viris (agressivos) e femininos 
(sentimentais), os temas juvenis e os temas adultos. A variedade, no seio de um 
jornal, de um filme, de um programa de rádio, visa a satisfazer todos os interesses e 
gostos de modo a obter o máximo de consumo (MORIN, 1962, p. 35).  

 

Quando os agentes, produtores da cultura de massa, dizem “meu público”, na verdade 

se referem a uma imagem idealizada, de um indivíduo médio, resultante de cifras, ou seja, 

apenas mais um capaz de gerar dinheiro; indivíduo ao qual a indústria cultural influencia 

gostos e busca, com a homogeneização da cultura, que esse homem ideal possa consumir – e 

entender – quaisquer conteúdos. No entanto, segundo Morin (1962), esse público universal só 
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surgiu a partir da década de 1930, pois, antes disso, nos Estados Unidos, a cultura era dirigida 

segundo classe social, idade, gênero, etc., e a imprensa diferenciava a informação para 

burgueses e para populares, o que foi, segundo Morin (1962), extinto a partir do surgimento 

do público universal. Contudo, de acordo com Canclini (1983), as distâncias entre as classes 

não foram eliminadas: 
 
A diversidade dos padrões culturais, dos objetos e dos hábitos de consumo é um 
fator de perturbação intolerável para as necessidades da expansão constante que é 
intrínseca ao capitalismo. As diferentes modalidades da produção cultural (da 
burguesia e do proletariado, do campo e da cidade) são reunidas, e até certo ponto 
homogeneizadas, devido à absorção, num único sistema, de todas as formas de 
produção (manual e industrial, rural e urbana). A homogeneização das aspirações 
não significa que os recursos são igualados. Não são eliminadas as distâncias entre 
as classes nem entre as sociedades no aspecto fundamental — a propriedade e o 
controle dos meios de produção —, mas se cria a ilusão de que todos podem 
desfrutar, real ou virtualmente, da superioridade da cultura dominante (CANCLINI 
apud COIRO MORAES, 2008, p. 32-33). 

 

 Nessa nova era da cultura da massificação, o sincretismo unifica dois setores da 

indústria cultural, segundo Morin (1962), o romanesco e a informação. Na informação, 

procura-se o sensacionalismo, a informação reveste-se de elementos frequentemente 

imaginados pelos jornalistas. Já no plano da ficção, no setor romanesco, acontece o inverso, o 

realismo domina. A cultura acaba sendo guiada por esse duplo movimento entre o imaginário 

e o real, que acontece com um único fim: atingir o máximo consumo.  

  Segundo Morin (1962), mesmo com a massificação, as segmentações ainda existem 

entre e o público, porém, de outra forma, por exemplo, os ouvintes de rádio se diferenciavam 

pela escolha da estação, ou seja, é uma diferenciação de gosto, mas isso não deixa de ser uma 

diferenciação social, já que o consumo está diretamente vinculado às condições econômicas e 

sociais (BORELLI, 2000). Os jornais, direcionados ao público universal, publicam artigos dos 

mais variados assuntos, que serão apreciados de maneiras diferentes, dependendo da classe 

social da pessoa, mas independente disso, continuarão sendo direcionados a todos. De acordo 

com Morin (1962, p. 41) “a cultura industrial é o único grande terreno de comunicação entre 

as classes sociais [...]”, ou seja, não importa se é chefe ou operário, eles cantarão as mesmas 

músicas, terão visto os mesmos programas de TV e não só isso, há também a homogeneização 

dos costumes, pois é possível encontrar chefes e operários passando férias no mesmo local. 

Portanto, o que muda não é apenas o estatuto salarial é também a identidade dos valores de 

consumo, valores estes, veiculados na indústria cultural, e esse é um dos principais aspectos 

que unifica o público, que une a grande massa e caracteriza esta indústria (MORIN, 1962). 

 



22 
 

2.4.3 Identidade Cultural 

 

Falar sobre cultura de massa e seu público, remete a considerações sobre identidade. A 

identidade cultural é uma questão recorrente nos dias de hoje. Antes de classificarmos alguns 

tipos de identidades e como os processos identitários funcionam, precisamos do conceito 

básico do que é identidade cultural. Segundo Hall (2003), uma identidade cultural enfatiza 

aspectos relacionados a nossa pertença a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, 

regionais e/ou nacionais. Hall ainda cita três concepções diferentes de identidade: o sujeito do 

Iluminismo, o sociológico e o pós-moderno (HALL, 2003) . 

 O sujeito do Iluminismo baseava-se na concepção da pessoa humana como um 

indivíduo totalmente centrado, dotado de razão e consciência, cujo “centro” emergia no ser 

quando ele nascia e com ele se desenvolvia e permanecia o mesmo ao longo de toda vida do 

indivíduo. Esse “centro” era a identidade da pessoa. Já no sujeito sociológico, se refletia a 

complexidade do mundo moderno e a consciência de que esse “centro” não era autônomo e 

tampouco auto-suficiente, ao contrário, segundo Hall (2003, p. 11), “era formado na relação 

com outras pessoas importantes para ele, que mediavam para o sujeito os valores, sentidos e 

símbolos – a cultura – dos mundos em que ele/a habitava.” O sujeito sociológico continua 

tendo um núcleo, um centro, mas que é formado e modificado num diálogo contínuo ao longo 

da vida. O ato do ser humano de se projetar nessas identidades, internalizando os significados 

culturais, tornando-os “parte de si”, contribui para alinhar e situar os sentimentos subjetivos 

com os lugares objetivos e reais que ocupamos no mundo social e cultural. E por último, 

temos o sujeito pós-moderno, um sujeito que não possui uma identidade fixa, essencial ou 

permanente, que é formado e transformado dia após dia (HALL, 2003).  

 No entanto, pesquisas alinhadas aos estudos culturais indicam que a identidade não é 

algo que nasce e permanece com o ser humano até o dia de sua morte, e sim, algo que ele vai 

adquirindo com o tempo e moldando conforme a sociedade e a cultura onde vive. De fato, o 

indivíduo pode ter várias identidades ao mesmo tempo, mesmo sem perceber e crer que está 

agindo sempre do mesmo modo,  
o sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 
não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 
identificações estão sendo continuamente deslocadas (HALL, 2003, p. 13). 

Pode-se dizer que no mundo moderno, a principal fonte de identidade cultural, são as 

culturas nacionais, o primeiro grande “pertencimento” que o ser humano possui. De acordo 
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com Scruton (1986), citado por Hall, esse pertencimento é algo próprio da condição do ser 

humano, que 
exige que o indivíduo, embora exista e aja como um ser autônomo, faça isso 
somente porque ele pode primeiramente identificar a si mesmo como algo mais 
amplo – como um membro de uma sociedade, grupo, classe, estado ou nação, de 
algum arranjo, ao qual ele pode até não dar um nome, mas que ele reconhece 
instintivamente como seu lar (SCRUTON apud HALL, 2003, p. 48). 

Além de ser a principal fonte de identidade cultural, pode-se dizer que a cultura 

nacional é a maior delas, e que consegue atingir o maior número de pessoas com identidades 

distintas, pois não importa classe, gênero ou raça para uma cultura nacional, pois seu objetivo 

é unificar todos na mesma identidade cultural para que se sintam pertencendo à mesma e 

grande família nacional. Além de ser um ponto de lealdade e unificação, a cultura nacional 

também é uma estrutura de poder (HALL, 2003).  

 Segundo Silva (2000, p. 38) a identidade é vista por dois ângulos: como tendo um 

núcleo essencial, ou seja, a diferenciação que distingue um grupo do outro; e vista como 

contingente, isto é, produto de uma intersecção de diferentes identidades, discursos políticos e 

culturais e de histórias individuais. Ainda de acordo com Silva (2000), a marcação da 

diferença é algo essencial para que identidades se constituam, já que elas são construídas 

baseadas na que a outra não é. Assim como a identidade pode ter duas faces, a diferença (que 

é algo essencial) também, pois  

a diferença pode ser construída negativamente – por meio da exclusão ou da 
marginalização daquelas pessoas que são definidas como ‘outros’ ou forasteiros. Por 
outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, heterogeneidade e 
hibridismo, sendo vista como enriquecedora: é o caso dos movimentos sociais que 
buscam resgatar as identidades sexuais dos constrangimentos da norma e celebrar a 
diferença (SILVA, 2000, p. 50). 

As feministas, por exemplo, de acordo com Silva (2000) como Simone de Beauvoir e 

Luce Irigaray, argumentam que a identidade da mulher é reprimida, justamente porque nessa 

questão da identidade se basear em algo que o outro não é, as mulheres acabam sendo apenas 

aquilo que os homens não são. E isso, acontece, segundo Silva (2000, p. 93), porque ao 

caracterizar uma identidade e dizer suas características, pensamos que estamos apenas 

narrando uma situação existente no mundo social, mas esquecemos que o que dizemos faz 

parte de uma ampla rede de atos linguísticos, que acaba contribuindo para definir ou reforçar 

ainda mais a identidade que estamos supostamente, apenas descrevendo. Silva (2000, p. 94) 

ainda complementa dizendo que “é de sua repetição e, sobretudo, da possibilidade de sua 

repetição, que vem a força que um ato linguístico desse tipo tem no processo de produção de 

identidade” (SILVA, 2000). A mídia também serve como uma guia para as identidades, pois 
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ela precisa reforçar e criar identidades para que as pessoas possam se projetar e identificar, 

para que assim, seu apelo funcione. Ela diz como os homens devem ocupar sua posição de 

sujeito, como:  

[a do] adolescente “esperto”, o trabalhador em ascensão ou a mãe sensível. Os 
anúncios só serão ‘eficazes’ no seu objetivo de nos vender coisas se tiverem apelo 
para os consumidores e se fornecerem imagens com os quais eles possam se 
identificar (SILVA, 2000, p. 18).  
 

Mas seria equivocado dizer que a indústria cultural utiliza seu público como uma tela 

em branco, impondo veemente a cultura, pois ela apenas retrabalha e remodela os 

espectadores de acordo com a cultura dominante e/ou preferencial. E isso acontece por haver 

uma concentração de poder cultural, ou seja, os meios de fazer cultura estão na mão de 

poucos. 

  Para Althusser (1971) citado por Silva (2000, p. 60) ser humano não significa ser 

sujeito, pois o sujeito é uma categoria simbolicamente construída: “a ideologia... ‘recruta’ 

sujeitos entre os indivíduos... ou ‘transforma’ os indivíduos em sujeitos (...)”. Ocupar uma 

posição-de-sujeito, ou seja, assumir uma determinada identidade, não é uma questão de 

escolha pessoal e consciente, de acordo com Althusser, o ser humano é na verdade recrutado 

inconscientemente para a posição, depois de reconhecê-la por meio de símbolos e 

representações (SILVA, 2000). 

 

2.4.4 Identidade feminina  

 

Além da identidade nacional, que é o primeiro e maior pertencimento do ser humano, 

há a identidade que nasce com os indivíduos, que é a identidade de gênero. No momento em 

que o ser humano se conscientiza de sua sexualidade, ele assume a identidade do sexo 

masculino ou feminino (HALL, 2003). 

Conforme discutido no capítulo anterior, a identidade também pode se basear na 

diferença, em algo que o outro não é. No caso das mulheres, elas podem ser subestimadas, ao 

serem apenas representadas como algo que o homem não é. Tais representações são 

majoritárias até os anos 1970, quando se fortalece o movimento feminista (FRIEDAN, 1963). 

Na segunda onda, as mulheres lutavam pelo fim da discriminação e a total igualdade entre os 

sexos, enquanto na primeira onda, elas lutavam por direitos políticos (GASPARETTO, 2011). 

Nos anos 1950, em uma época em que as mulheres deveriam estar fora de esfera 

pública e que o período em questão neste trabalho, Betty Friedan entrevistou várias mulheres 
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americanas e constatou que o que a cultura da época impunha e as revistas femininas 

reiteravam era que elas deveriam fazer parte da “mística feminina”, que, conforme Friedan 

(1963) citada por Hollows (2000, p. 11), definia a mulher como “saudável, bonita, educada, 

preocupada com seus filhos, marido e casa”. Tal imposição cultural, segundo Friedan (1963) 

causou danos psicológicos irreparáveis nas donas de casa. E acabou sendo denominado, por 

Friedan, como o “problema sem nome” (HOLLOWS, 2000). Mas o que era esse problema 

sem nome? As mulheres não sabiam ao certo como descrevê-lo, apenas diziam que se sentiam 

vazias e incompletas, com a impressão de não existir. O problema era afastado 

temporariamente, pela mídia, com anúncios que reforçavam a diferença entre os sexos. Em 

um anúncio específico, de uma revista feminina, um menino dizia que quando crescer iria ser 

astronauta, mas que a menina que estava lendo a revista jamais poderia ser, pois ela nasceu 

mulher. Com exemplos desse tipo, a mídia de massa dizia à dona de casa que ela deveria 

compreender que não podia ser mais feliz, porque já era dona de si mesma, não tinha horários 

e nem competições (FRIEDAN, 1963).  

 Se voltarmos no tempo, talvez possamos entender essa cultura patriarcal, que de certa 

forma, continua a minimizar a mulher. Segundo Carmo (1999) citada por Coiro-Moraes 

(2002), embora haja resistência em verificar se realmente houve um período matriarcal na 

humanidade, algumas descobertas apontam para a presença de uma Deusa-Mãe, no final do 

período paleolítico e durante o neolítico. Essa Deusa-Mãe estava ligada à fecundidade e os 

homens primitivos ignoravam seu papel na procriação, creditando poderes mágicos às 

mulheres. Porém, no final do período neolítico o homem primitivo passa a observar os 

animais e de alguma forma toma consciência de seu papel enquanto procriador e, segundo 

pesquisas, foi nesse momento que a sociedade patriarcal começou a se desenvolver, pois a 

“Deusa” acaba sendo destronada e substituída pelo herói-masculino. Já na idade dos metais, a 

figura da virilidade masculina está completamente consolidada. E se anteriormente a mulher 

era vista como uma mágica detentora do poder da fertilidade, agora ela se transformara em 

um demônio chamado Lilith. De acordo com Carmo (1999) citada por Coiro Moraes (2002), 

Lilith foi considerada de origem impura, insubmissa ao macho (oriunda da inveja e do ódio), 

tinha uma vida de fugas e libido desreprimida.  

  Nos anos 1970 o movimento feminista, demoninado então como a “segunda onda do 

movimento feminista” se instaurou nos Estados Unidos, movimento esse que, de acordo com 

Bradley (2003, p. 4), começou com o livro “Mística Feminina” de Betty Friedan, que 

começou a ser divulgado na mídia de massa e impulsionou mulheres que não eram, de 

maneira alguma, ligadas ao movimento, e por isso, muitas se tornaram ativistas. O feminismo, 
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segundo Hollows (2000, p. 3) é “uma forma de política que visa intervir, transformar e igualar 

as relações de poder entre homens e mulheres”. Provavelmente o que impulsionou o 

feminismo foi o vazio que as mulheres sentiam, sendo apenas esposas e mães e não sabendo 

quem elas realmente eram. Friedan (1963) define como era a mulher da década de 50: 

Ela não tem identidade, exceto como esposa e mãe. Não sabe quem é. Espera o dia 
inteiro que o marido volte para casa, a fim de se sentir viva. E agora é o marido 
quem se mostra desinteressado. E' terrível para a mulher estar deitada ao seu lado, 
noite após noite, esperando que ele lhe dê a impressão de estar viva (FRIEDAN, 
1963, p. 29). 

Os homens e os cientistas sociais, autoridades em “mística feminina” costumavam rir das 

feministas e dizer que o lugar de mulher é em casa, diziam que elas tinham inveja do sexo 

masculino e queriam ser iguais a eles, negando seu sexo de origem. Além de acreditar que 

elas tinham ódio dos homens, eram solteironas amargas e sedentas por sexo, que não tinham 

capacidade de amar. E enquanto os homens continuavam a crescer e evoluir, as mulheres 

estavam num estágio estagnado da evolução, muito aquém de sua capacidade. Mas apesar de 

sentirem-se vivenciando o “problema sem nome” como aponta Friedan (1963), não eram 

todas que se engajavam na causa feminista, para a maioria nascida depois de 1920, o 

feminismo era caso encerrado. Nas décadas de trinta e quarenta, as mulheres que lutavam 

pelos direitos femininos preocupavam-se mais com direitos humanos, mas ninguém mais se 

preocupava com os direitos femininos, achando que já tinham sido todos conquistados, por 

isso o feminismo não se manifestou durante a década de cinquenta. E também porque a 

mística feminina pregava nessa época que a realização feminina só era atingida quando ela se 

tornava esposa e mãe, assim, a imagem da mulher como indivíduo foi destruída. Friedan 

(1963, p. 40) define a nova imagem da mulher: “Seu vôo solitário em busca de uma 

identidade ficou esquecido na corrida para a segurança de uma situação a dois. Seu mundo 

ilimitado encolheu, confinando-se às confortáveis paredes do lar”. E mesmo assim, nessa 

época em que as mulheres pouco se manifestavam, mesmo sentindo o “problema sem nome”, 

o mito da mulher como devoradora de homens prevalecia (FRIEDAN, 1963).  

 Em 1970, quando o feminismo finalmente ganhou força, temos novamente a figura de 

Lilith, associada a propostas libertadoras, ao feminismo, como a consciência feminina que 

questiona a dominação masculina. Neste despertar feminino, segundo Carmo (1999) apud 

Coiro Moraes (2002, p.161), a mulher volta a interpelar o homem: “Por que devo deitar-me 

sob teu corpo se fui criada igual?” 
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2.4.5 O poder das revistas 

 
Nos anos 50, a realidade era muito diferente da que temos hoje em dia e assim também 

eram as mídias. Hoje, podemos ser bombardeados de notícias o tempo todo, pelo computador, 

televisão e tantos outros meios, mas naquela época, TV a cabo e computador pessoal não 

eram nem imaginados. As revistas, voltadas quase que especificamente para as mulheres, 

eram a “mídia de massa” da época, já que para uma mulher americana comum, de classe 

média, o único contato com a cultura exterior era o rádio, pois a televisão ainda não era 

comum no início da década. As revistas eram como uma “auto-ajuda” para toda mulher 

americana, ajudavam-nas a manter a forma, a construir valores, bons hábitos e a ter aspirações 

para suas vidas e famílias. Nesse período, as revistas líderes, dedicadas à mulheres 

americanas, como Good Housekeeping, Woman’s Home Companion, McCall’s e Redbook 

contavam com algo em torno de oito milhões de leitoras7. Todas as revistas da época, 

independente do título, continham conteúdos semelhantes: ficção (histórias curtas ou 

fotonovelas), artigos sobre moda e aparência, conselhos para “administrar” a casa, para a 

harmonia matrimonial e informações sobre famosos ou até mesmo escrito por eles próprios. 

Silva (2010) define os conteúdos presentes nos periódicos: 
 
Nos periódicos femininos, nós não encontraremos, salvo raras exceções, textos 
políticos que tenham como objetivo reivindicar melhores condições de vida, direitos 
civis ou direitos do corpo para as mulheres. Na imprensa feminina, os textos, apesar 
de ideológicos, são publicações que falam do dia a dia, dos deveres das mulheres, da 
vida prática, como receitas culinárias, formas de tirar manchas de tecidos etc.; até 
novelas e crônicas literárias e fofocas da vida de artistas. É uma imprensa de 
“variedades”, mas variedades voltadas exclusivamente para as necessidades 
femininas (SILVA, 2010, p. 88).  
 

Os conteúdos eram escolhidos de acordo com a percepção do editor sobre as mulheres, 

seus papéis na sociedade e o que as interessava. Contudo, pode-se dizer que a “seção” mais 

importante nas revistas era a publicidade, que ocupava mais espaço do que qualquer outra 

editoria. Em algumas revistas, como na Harper’s Bazar, a leitora tinha que passar em torno de 

cem páginas de anúncios para então chegar aos conteúdos. Por mais que as publicações 

quisessem entreter, informar e instruir as mulheres americanas, os editores estavam totalmente 

dedicados a vender produtos, que iam de desodorantes e sopas enlatadas até máquinas de 

lavar roupas e cintas. Nesse sentido,   
 
as mulheres dos anos 50 eram verdadeiramente bombardeadas de novidades 
tecnológicas e propagandas de eletrodomésticos. Geladeira, aspirador de pó, 

                                                
7 Aqui no Brasil as revistas femininas também tinham grande circulação. Revistas como Cláudia, Capricho e 
Manequim também  serviam como um guia para a vida feminina. 
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liquidificador, fogão, batedeira, máquina de lavar... Tudo para facilitar a difícil 
tarefa de manter uma casa na mais perfeita ordem (SILVA, 2010, p. 48).  
 

As editoras mantinham os preços das revistas em baixa (algo como 25 centavos de 

dólar por exemplar), sendo que a assinatura custava ainda menos, e isso era possível porque 

eles atraíam milhares de anunciantes e ganhavam milhões de dólares só em publicidade. Algo 

que pode justificar o grande sucesso das revistas – além de ser uma porta para a cultura 

mundial – é o fato de que havia uma comunicação entre editores e leitoras. As leitoras podiam 

mandar suas sugestões por carta e também respondendo questionários que algumas revistas 

enviavam frequentemente. O motivo de não haver muitas revistas dedicadas ao sexo 

masculino – pelo menos não no mesmo formato das revistas femininas – prevalece até hoje, 

pois as mulheres teriam a necessidade de serem instruídas, diferentemente dos homens, o que, 

segundo manifestou Fergunson, em seu comentário eivado de preconceitos, deve-se à própria 

personalidade da mulher: 
 

Não existem revistas impressas masculinas do mesmo modo que revistas femininas. 
Um homem geralmente encontra publicações mais especilizadas direcionadas a 
negócios, esportes ou hobbies não na “totalidade de sua masculinidade” ou de seu 
papel masculino como tal. O gênero feminino que é, na melhor das hipóteses, 
desconfiado e, na pior, incompetente, “precisa” ou “quer” ser instruído, treinado ou 
atualizado nas artes e nas habilidades femininas8 (FERGUNSON apud WALKER, 
1998, p. 5). 
 

Era entendido, naquela época, que a mulher precisava se instruir para ser uma boa 

esposa, mãe e dona de casa, enquanto, por outro lado, o homem já parecia nascer sabendo 

como se portar (WALKER, 1998). 

    

2.4.6 A mulher na publicidade 

 

A mulher na publicidade era, ainda há pouco tempo, retratada como dedicada dona de 

casa que não possuía profissão. Costumava aparecer nos anúncios publicitários em situações 

tipicamente “femininas”, como fazendo compras, sendo que nessa tarefa, elas eram exibidas 

comprando produtos essenciais, não caros, remédios e/ou artigos para a casa  

(BELKAOUI e BELKAOUI, 1976 apud ACEVEDO, 2003, p. 2).  

                                                
8 “There is no men’s periodical press in the same generic sense that there is for women. A man typically has 
found more specialized publications directed at business, sports or hobbies, not at ‘the totality of his 
masculinity’, or his male role as such. A female sex which is at best unconfident, and worst incompetent, ‘needs’ 
or ‘wants’ to be instructed, rehearsed or brought up to date on the arts and skills of femininity.” 
 



29 
 

Quatro estereótipos eram predominantes quando se tratava de falar do papel das 

mulheres na publicidade: o lugar da mulher é em casa; as mulheres não devem tomar 

importantes decisões ou fazer coisas importantes; as mulheres são dependentes e necessitam 

da proteção dos homens; os homens veem a mulher como objeto sexual e não ser humano 

(COURTNEY e LOCKERETZ, 1971 apud ACEVEDO, 2003, p. 2). 

Ainda na década de 80, as mulheres continuavam com esse estereótipo de esposa, mãe 

e dona de casa. Já na década de 90, a mulher passa a ser vista de outra forma, com corpos 

magros e atrativos, causando desconforto nas receptoras.  

Jaffe e Berger (1994), citados por Acevedo (2003, p. 2), pesquisaram o efeito de 

distintas imagens da mulher moderna na propaganda. Entre a imagem da mulher idealizada e 

o retrato igualitário da mulher com relação ao homem, as mulheres preferem ser tratadas do 

modo igualitário, pois nessa década, as mulheres começam a se cansar do mito da 

“supermulher” ou mulher idealizada (PETRY e SILVA, 2005). 

Randazzo (1997), citado por Petry e Silva (2005, p.3), apresenta quatro arquétipos de 

mulheres, que são muitas vezes utilizados na publicidade: Grande Mãe – a eterna provedora; 

Donzela – lado da Grande Mãe, dotada de beleza e pureza fascinantes; Prostituta/Tentadora – 

sexualidade não domesticada, enfeitiça os homens; e a Guerreira/Heroína – corajosa, 

persistente, sendo este último comumente utilizado no universo masculino.  

Nas décadas em que as pin-ups (1950-60) foram utilizadas nos anúncios, o assunto de 

interesse neste trabalho, as mulheres eram vistas pelo arquétipo de Grande Mãe, pois os 

produtos anunciados eram produtos de limpeza, alimentícios e eletrodomésticos. Os anúncios 

valorizavam especialmente as noivas, os dotes culinários e produtos feitos em casa. Pode-se 

dizer que a maior característica dos anúncios dessa época, como já citado anteriormente, eram 

as palavras “donas de casa”. Segundo Studart (1974, p.46), “a maioria das mensagens da 

televisão americana é dirigida à mulher, como se lhe dissesse: ‘gaste, consuma, já que não 

pode fazer mais nada’”. Podemos ver que os próprios anúncios publicitários exerciam o papel 

de indicar às mulheres seu “verdadeiro lugar”, 

Ao mesmo tempo em que pode ver onde a Ciência, a Arte e a Política colocaram o 
homem, pode notar – pelos próprios anúncios de produtos – onde situou a 
feminilidade: sua imagem só aparece na Televisão cozinhando o arroz que há de 
trazer o macho para casa; usando o xampu que há de encantá-lo; mexendo o bolo, 
que lhe garantirá a fidelidade (STUDART, 1974, p. 50). 

 

  As mulheres viviam em função de seus maridos e filhos, pois essa era a única vida que 
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era permitida a elas até então, sua função era zelar pela vida dos outros e esquecer de sua 

própria identidade como pessoa. 

 

2.4.6.1 A Mulher na Publicidade dos anos 50 

 
As mulheres da década de 50 eram retratadas, em filmes, anúncios publicitários e em 

comédias televisivas, como donas de casa muito bem vestidas. Elas apareciam em saltos altos, 

vestidos, jóias – sendo o colar de pérolas o mais utilizado – e sorrindo, enquanto faziam 

tarefas domésticas como aspirar o pó. Em alguns VTs publicitários, eram mostradas utilizando 

coroas, para demonstram que eram as rainhas do lar, já que, naquela época, a mulher deveria 

fazer sua família feliz, sempre servindo o marido e os filhos e fazendo o melhor por eles, pois 

só assim ela teria prazer e felicidade em sua vida.   

  A publicidade começou a ser direcionada quase exclusivamente às mulheres, pois 

enquanto seus maridos trabalhavam fora, elas permaneciam o dia todo em casa, e os 

anunciantes passaram a utilizar a ideia de praticidade e facilidade de uso dos produtos 

domésticos. “Conforto” e “conveniência” tornaram-se as palavras-chave da publicidade, e 

tarefas como cozinhar e limpar a casa fazia parte de uma vida plenamente feliz. A cozinha, 

considerada o “centro” de muitas casas suburbanas, uniu-se com a lavanderia, a sala de jantar 

e os demais cômodos da casa, e a diversão e a recreação tornaram-se o foco da vida moderna. 

Isso manteve a dona de casa organizada e com seu foco totalmente direcionado ao lar e à 

família, assunto sempre reforçado nas publicidades, revistas e, especialmente, nas comédias 

televisivas. O seriado “I Love Lucy” é um bom exemplo das situações pelas quais as donas de 

casa dedicadas passavam. Lucy tentava ser a esposa e mulher ideal e, quando falhava, 

compartilhava suas frustrações e tentava novamente. As donas de casa americanas se 

identificavam com a situação (YOUNG e YOUNG, 2004).  Como observa Morin (2005), a 

mulher é objeto identificador, porque a mulher da mídia serve como exemplo para as 

mulheres se identificarem e comportarem-se como elas, por isso as mulheres se identificavam 

tanto com Lucy, por exemplo.                      

 

2.4.6.2 A mulher na publicidade impressa da Coca-Cola 

 

A fórmula da Coca-Cola foi criada em 1885 pelo químico e farmacêutico americano 

John Stith Pemberton. Acreditando ter criado uma fórmula “mágica”, Pemberton pediu a seu 

amigo, dono de uma farmácia, que misturasse sua fórmula com água gaseificada e a vendesse 
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em sua fonte de soda9. As fontes de soda eram muito populares e tidas como um ponto de 

encontro para jovens mulheres, que ficavam em casa enquanto seus maridos trabalhavam e se 

encontravam nessas fontes para socializar. Só em 1885, Pemberton vendeu vinte e cinco 

galões de Coca-Cola a um dólar cada um, mas como estava precisando de dinheiro vendeu 

sua fórmula para a companhia de Asa G. Candler, também farmacêutico (BEYER, 2000). 

Desde o começo, Candler viu o potencial que a bebida tinha, não só como um refrigerante, 

mas também por suas supostas capacidades curadoras e começou a investir cada vez mais 

para promovê-la junto ao público. Foi nesse esforço que apareceu a primeira “garota da Coca-

Cola”, simplesmente por sua beleza, em uma ilustração que a mostrava cercada por flores 

com o seguinte slogan “em um agradável verão ou inverno, a bebida para dor de cabeça ou 

para a sensação de cansaço. Melhora a exaustão mental e física”10 (BEYER, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 – primeiro anúncio da Coca-Cola, de 1881. 

Fonte: BEYER, Chris. The Coca-Cola Girls: an advertising history. Portland: Collectors Press, 2000. 
 
 

Com a invenção da impressão litográfica em 1890, a impressão com cores vivas e 

brilhantes tornou-se viável e, a partir de então, foi possível criar pontos de venda atrativos e 

outros brindes, como calendários. Foi quando mulheres jovens, bonitas, sorridentes e vestindo 

a última moda – em que as mulheres buscavam imitar a moda criada em Paris – se 

popularizaram. Essas mulheres demonstravam perfeitamente a imagem que a Coca-Cola 

queria ter, a de “sensação de felicidade e vitalidade”. Em 1892, foi criado o segundo 

calendário da Coca-Cola, também com o rosto de uma jovem mulher vestida em estilo 

Vitoriano.11  

                                                
9 As soda fountains começaram a se popularizar em 1800 e era como uma máquina de refrigerantes, onde se 
puxava uma válvula e colocava o copo embaixo da ‘torneira’, esperando sair o líquido.  
10 “A delightful summer or winter drink for headache or tired feeling. Relieves mental and physical exhaustion” 
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No começo dos anos 1900, a “garota da Coca-Cola” já estava consolidada como a 

peça central de todas as publicidades criadas para a companhia, e, segundo Beyer (2000), é 

possível imaginar o impacto que tinha essa publicidade (calendários, pontos de venda, marca 

páginas, bandejas e centenas de outros ítens com a marca da Coca-Cola impressa), já que 

rádio e televisão não existiam na época e os pontos de venda e os produtos dados como 

brindes eram o único jeito de se aproximar dos clientes e ganhar sua fidelidade (BEYER, 

2000).  

Até o segundo calendário, todas as garotas que estampavam a publicidade da 

companhia eram rostos desconhecidos, escolhidas por suas características físicas, como um 

rosto saudável, beleza, sorriso. Elas eram sempre estampadas com o semblante feliz com 

relação às situações e pessoas à sua volta, e vestidas impecavelmente. Para promover ainda 

mais a marca, Candler resolveu usar um rosto conhecido por todos na época, e eis que entra 

em cena a atriz e cantora Hilda Clark, que também foi utilizada para divulgar outras empresas 

e serviços, como marcas de cigarros. Hilda foi o rosto conhecido que ficou mais tempo 

divulgando a Coca-Cola, nos mais diversos materiais.  

Na busca por estabelecer uma imagem, a empresa contratava os melhores ilustradores 

existentes, tanto para pintar as garotas desconhecidas, quanto as conhecidas. Além disso, a 

empresa contratava funcionários apenas para irem até os estabelecimentos onde a Coca-Cola 

era vendida, para certificarem-se de que os produtos promocionais estavam bem à vista 

(BEYER, 2000).  

 

                                                                                                                                                   
11 Moda vitoriana é o estilo inspirado no modo de vestir da Rainha Vitória, bem caracterizado por detalhes, 
rendas, golas altas, babados, mangas bufantes, laços, e espartilhos. As cores predominantes são as escuras e o 
estilo vitoriano é mais usado no inverno por ser mais pesado, inclusive por ter sido criado na Inglaterra medieval 
(WIKIPEDIA). 
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Figura 2 – Calendário com Hilda Clark. (1901) 

Fonte: Designers Magazine. 

Com o êxito que Hilda Clark trouxe às vendas, em 1903, quando ela deixou de ser a 

modelo das publicidades, a companhia decidiu contratar outra cantora e atriz famosa, 

chamada Lillian Nordica, que serviu como modelo por um ano, de 1904 a 1905.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Lillian Nordica (1905).  
       Fonte: Coca-Cola Conversations. 

 

A partir de 1905, uma nova estratégia de publicidade foi adotada, talvez porque a 

empresa não precisasse mais das cantoras/atrizes famosas para chamar a atenção. Então, 

voltaram a utilizar as garotas desconhecidas vestidas de acordo com a moda, que se 

identificassem com qualquer garota americana, para estampar seus materiais. Em 1910, o 

famoso ilustrador comercial Hamilton King foi contratado para retratar essas garotas, e seu 
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trabalho tinha como elementos principais lindas garotas e ornamentos florais. Com isso, King 

fez a transição da publicidade com garotas mais conservadoras (com estilo vitoriano) para as 

extravagantes, que demonstravam o otimismo da nova época. A publicidade com tais meninas 

extravagantes se consolidaram no final dos anos 1900 quando, em vez de aparecer segurando 

as garrafas de Coca-Cola, como anteriormente, elas apareciam em um cenário mais complexo, 

inclusive com temas esportivos, mostrando mais pessoas divertindo-se à sua volta, o que 

serviria para relacionar a marca com divertimento e descontração, de acordo com Beyer 

(2000). 

Nos anos 1920, a Coca-Cola inovou e começou a mostrar em suas publicidades 

mulheres utilizando roupas de banho, o que para a época era muito ousado. Pela primeira vez, 

as pernas eram mostradas e o corset era trocado por vestidos estilo camisa. Definitivamente, o 

estilo vitoriano tinha sido deixado de lado e os americanos, ainda de acordo com Beyer 

(2000), estavam encantados com as jovens atraentes (BEYER, 2000).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Anúncio do artista Sundblom. (1926) 
      Fonte: Coca-Cola Conversations. 

 

A publicidade da Coca foi, desde o início, simples, mas com um objetivo claro: 

manter-se na mídia sempre, reforçando sua mensagem, fazer com que um produto que não era 

essencial para a vida das pessoas se tornasse necessário (BEYER, 2000).  

 Na década de 1930, os filmes faziam parte do cotidiano dos americanos. Apesar da 

Depressão, os cinemas estavam prosperando e, a Coca-Cola aproveitava o tema recorrente na 

vida dos americanos para manter seu produto na mente da sociedade e assim, em 1933, a 
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companhia lançou uma campanha com as jovens mulheres (e eventualmente juntavam-se a 

elas os atores mais famosos), que eram estrelas de cinema da época. Nessas campanhas eram 

ressaltados, em depoimentos, as qualidades do refrigerante. A primeira atriz a estrelar nesse 

tipo de campanha foi a “estonteante loira” Jean Harlow, que foi fotografada nas mais 

diferentes poses e apareceu em outdoors, pontos de venda e cartões promocionais. A segunda 

atriz famosa a estrelar a série de propagandas foi Joan Crawford (que anos mais tarde viria a 

se casar com Alfred Steele, empresário e maior acionista da Pepsi). Nessa década, as “garotas 

da Coca-Cola” continuaram a evoluir e as estrelas de Hollywood juntaram-se a garotas 

desconhecidas nas imagens que misturavam vestidos de gala e roupas de banho insinuantes. 

Ocasionalmente, apareciam figuras masculinas nas publicidades, mas, quando isso ocorria, 

eles eram apenas “adereços” às belas mulheres que ainda tinham o papel central (BEYER, 

2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 – Jean Harlow em anúncio para Coca-Cola (1933) 
 Fonte: Coca-Cola Blog. 
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Figura 6 – A atriz Joan Crawford teve um anúncio próprio, com os dizeres: "Você deve sentir o sorriso para 
atuar sorrindo" O anúncio ainda se refere ao novo filme dela - The Dancing Lady (1933). 

Fonte: Jipe Mania. 
 

Nos anos 40, com a Segunda Guerra Mundial acontecendo, a Coca-Cola reforçou sua 

imagem patriota e, mais uma vez, aproveitou o momento. Como as mulheres tinham que 

trabalhar enquanto seus esposos iam para a guerra, as publicidades desse período mostravam 

mulheres em uniformes militares, trabalhando ou ao lado de homens de uniforme militar, 

segurando suas garrafas de Coca-Cola, com slogans que diziam coisas como “Você trabalha 

melhor se estiver refrescada”12. No final da década, a publicidade já era voltada para o retorno 

dos soldados para casa e da mulher de volta ao seu papel de rainha do lar, também focou no 

tema da hospitalidade da sociedade americana. As imagens produzidas nesta década, 

conforme Beyer (2000), impressionam por sua diversidade, devido aos acontecimentos 

(BEYER, 2000).  

                                                
12 Original em inglês: “You work better refreshed”.  
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Figura 7 – Mulheres trabalhando enquanto seus maridos estão na Guerra (1942). 
Fonte: Jipe Mania. 

 

Mesmo com as mídias eletrônicas entrando em cena nos anos 1950, de acordo com 

Beyer (2000), a mídia impressa ainda era usada como a principal fonte de divulgação da 

empresa. Na década de 50, a Coca-Cola estava se consolidando em diversos países, até 

mesmo onde o idioma não era o inglês, o que não afetou a ideia dos publicitários que 

trabalhavam para a Coca-Cola, pois eles acreditavam que a imagem da jovem garota bonita 

seria atraente universalmente. Assim, eles só mudavam o idioma do slogan e, às vezes, 

vestiam as modelos com a moda específica de cada país, mas os padrões de beleza 

continuavam os americanos. Nessa década, eram retratadas famílias, grupos de pessoas e 

também as pin-ups, que tiveram seus primórdios nos anos 1920, e em 1930 voltaram 

definitivamente à cena da publicidade da Coca-Cola pelas mãos do ilustrador Gil Elvgren, em 

calendários (BEYER, 2000). 
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Figura 8 – Qualidade (1950). 
Fonte: Sweet Hostage. 

 

2.5 As pin-ups 

 

As pinturas de pin-ups eram de belas moças atraentes. De acordo com Morin (1989, 

p.37), “a pin-up é uma jovem bonita cuja profissão é ser fotografada. Sua beleza já lhe traz 

rendimentos, é eficaz [...]”. Essas pinturas começaram a surgir na década de 30 e estampavam 

peças como calendários, capas de revista, cadernos e diversos outros ítens. Era difícil não vê-

las espalhadas por todo o país, em restaurantes, cinemas e clubes. As garotas eram 

desconhecidas, escolhidas pela sua beleza. Segundo Morin (1989, p. 38), “a pin-up não é mais 

que pernas e peitos. Rostos aparecem nas capas de revista, mas cada leitor, diante dessas faces 

sem identidade, sonha com um rosto amado”. É, de fato, muito importante que as pin-ups não 

tenham identidade própria, para que possa ser feita esta conexão, elas são “feitas” apenas para 

a publicidade, ou seja,  

 
[...] a pin-up é desconhecida. Deve permanecer anônima. Jamais seu nome virá 
indicado na legenda da fotografia. É matéria plástica para poses e metamorfoses 
sempre novas, pelas quais é impossível identificá-la. A pin-up não possui identidade, 
no duplo sentido do termo: nunca deve parecer-se consigo mesma, não existe por si 
mesma (MORIN, 1989, p. 37). 

  

Durante a 2ª Guerra Mundial, na década de 50, os soldados levavam os calendários 

com ilustrações de pin-ups para a guerra, como recordação de suas namoradas, que os 

esperavam em casa e para aliviar a tensão de medo, miséria e luta.  
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  O termo pin-up, literalmente, significa “espetar ao alto”, e originou-se fazendo 

referência aos cartazes e calendários que eram pendurados nas paredes (GREAT AMERICAN 

PIN-UP).  

Como estavam por todos os cantos do país, pode-se entender que as pin-ups faziam 

parte da cultura de massa, visto que eram utilizadas em anúncios publicitários. Conforme a 

autora Buszek (2006, p.11-2), “pin-up é um gênero associado à reprodução, à distribuição e 

ao consumo em massa, objetivando a visibilidade para mais de um espectador”13. 

 Existiam, na época, manifestações feministas acerca das pin-ups, pois elas eram 

utilizadas para os homens apreciarem, para ressaltar a ideia de que as mulheres são objetos 

sexuais, inferiores aos homens, e isso ia contra a vontade feminina de conquistar os direitos, 

mas a maioria negava esse fato, dizendo que a sexualidade é própria da mulher e não das pin-

ups em si. Na verdade, podemos ver as pin-ups de duas maneiras, como uma mulher ingênua, 

e passiva, feita para despertar o desejo masculino, e, por outro lado, como uma mulher forte, 

com autoconhecimento aprimorado e independente, mas nunca como uma forma de 

pornografia, já que essas representações não possuem os elementos básicos que constitui uma 

pornografia: não há presença de uma segunda pessoa nas imagens e as áreas genitais são 

estrategicamente cobertas (BUSZEK, 2006).  

  Esss mulheres, de acordo com Buszek (2006), devem ser vistas, além do ponto 

machista/feminista e artístico, como uma manifestação que impulsionou vendas, criou 

tendências, incentivou o consumo e foi capaz de mudar, mesmo que pouco, a sociedade 

patriarcal, pois as mulheres passaram a ser vista também como independentes do homem e 

não apenas como donas de casa. 

 As pin-ups utilizada nos anúncios da Coca-Cola não demonstravam apenas o forte 

apelo sensual que estas ilustrações costumam ter, mas também os demais papéis 

desempenhados pelas mulheres, como mãe, dona de casa e profissional. 

 

                                                
13 “the pin-up is a genre associated with mass reproduction, distribution and consumption meant for visibility to 
more than one viewer”. 
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2.5 Gil Elvgren 

 

Nascido em 1914, Elvgren foi o ilustrador de pin-ups mais influente do século XX. 

Sua carreira começou em 1930 e durou mais de quarenta anos. Apesar de a maioria dos seus 

trabalhos ter cunho comercial, os colecionadores, as galerias de arte e os museus cada vez 

mais o reconhecem como parte das artes. 

A carreira de Gil Elvgren como ilustrador de pin-ups, principalmente voltado para o 

trabalho publicitário, deve-se aos seus calendários feitos, por quase trinta anos, para a Brown 

& Bigelow, uma empresa de calendários de Minnesota, nos Estados Unidos. Outra empresa 

que contribuiu para sua expandir seu talento foi a Coca-Cola, pois Elvgren trabalhou nela por 

vinte e cinco anos, realizando ilustrações da típica família americana feliz, incluindo 

adolescentes e crianças bem estereotipados. Durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da 

Coréia, Elvgren continuou pintando cenas militares para a Coca-Cola. Assim como as pin-ups 

que se eternizaram nos calendários da Brown & Bigelow, as ilustrações feitas para a Coca-

Cola são cada vez mais reconhecidas como ícones do American way of life, pois 

representavam o sonho americano, as esperanças, a vida segura e confortável 

(MARTIGNETTE, p. 12-3).  

Além dos anúncios para essas duas conhecidas e outras empresas, Gil Elvgren teve 

publicadas suas ilustrações também em artigos de revistas importantes da época. Sem contar 

seus anúncios publicitários, Elvgren tem 455 obras registradas.  

 

 
Figura 9 - Outros trabalhos publicitários feitos por Gil Elvgren. 

Fonte: Museum Syndicate. 
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3 METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica deste projeto é de nível exploratório e qualitativo e utiliza 

também a pesquisa bibliográfica. Uma pesquisa exploratória é utilizada quando se quer 

conhecer mais sobre um assunto pouco conhecido ou explorado. Ao final da pesquisa o 

pesquisador estará conhecendo melhor o assunto e preparado para formular hipóteses. As 

pesquisas exploratórias, segundo Gil (2008, p. 43) “visam proporcionar uma visão geral de 

um determinado fato, do tipo aproximativo”. 

 A pesquisa exploratória também é caracterizada por, além de utilizar a pesquisa 

bibliográfica, utilizar também métodos como entrevistas ou análises, para criar maior 

entendimento sobre determinado assunto (GIL, 2008).  

O nível qualitativo refere-se ao método utilizado, que visa pensar livremente sobre 

determinado assunto ou tema e não conta com resultados numéricos e restritos (GIL, 2008). 

Além disso, foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, que sinteticamente é: 

 
Um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 
selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 
anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 
posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico (STUMPF apud Gil, 
2008, p. 51). 
 

Ainda segundo Stumpf apud Gil (2008, p. 54), a pesquisa bibliográfica é o primeiro 

passo, pois “após a leitura do material disponível, o pesquisador organiza uma sequência de 

idéias lógicas para formar um quadro referencial teórico e conceitual que vai lhe oferecer 

elementos para o modelo de pesquisa escolhido”.  

Para este trabalho, foram pesquisados livros e artigos acadêmicos que relatassem, com 

detalhes, a década de 1950 e o papel da mulher na sociedade e na publicidade naquela época e 

na presente para fundamentar o referencial teórico.  

  Na segunda etapa do trabalho, foi feita a análise de seis anúncios da Coca-Cola da 

década de 1950, que fizeram uso de pin-ups. Os quesitos para a escolha dos anúncios foram, 

então: anúncios da Coca-Cola que contivessem pin-ups, do ilustrador Gil Elvgren e que 

fossem contextualizadas na década de 1950. Os anúncios foram escolhidos, além destes 

requisitos iniciais, baseados também, nos variados papéis que as mulheres exerciam, que 

como visto anteriormente no referencial teórico, não era apenas o de rainha do lar.  

Procurando entender o papel dessas mulheres, as imagens foram analisadas 

culturalmente, para entender na prática o que foi dito durante todo o referencial teórico do 



42 
 

presente trabalho. As categorias escolhidas para a análise dos anúncios foram criadas pela 

pesquisadora, baseadas em um roteiro de análise de filmes e peças de teatro criado pela Profª. 

Drª. Ana Luiza Coiro Moraes, e são elas: aspectos físicos (idade, aparência geral, figurino, 

onde está localizada a pin-up); aspectos sociais (classe social, profissão/atividade, estado 

civil, vida familiar/relacionamento com outros personagens do anúncio); aspectos 

psicológicos (temperamento, objetivos, interação afetiva/sexual/sensual com outros 

personagens do anúncio, arquétipo) e por fim, aspectos circunstanciais (o que dizem dela – 

texto). 

Foram escolhidas estas categorias para analisar culturalmente às imagens, pois analisar 

a posição e recriar a identidade das mulheres nos anúncios, reflete a cultura vigente da época, 

visto que a publicidade carrega consigo a ideologia que está em voga. Essa afirmação da 

importância da aparência e do corpo para a cultura, é reforçada por Novaes e Vilhena (2003): 

 
o corpo ultrapassa os limites do biológico – sua versão mecânica –, e torna-se 
personagem/ ator social, travestindo-se de seu aparato simbólico. Assim ele espelha e 
simultaneamente se constitui. Se o imaginário cultural engendra gestos, posturas, 
hábitos, vícios, expressões, enfim, toda uma cartografia corporal que insere e 
reconhece o sujeito como membro de um grupo social (NOVAES e VILHENA, 
2003). 

  

A análise é baseada no que se pode compreender visualizando as imagens e as 

percepções da pesquisadora são reforçadas pelos autores anteriormente utilizados no 

referencial teórico. 
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4 ANÁLISE DE ANÚNCIOS DA COCA-COLA 

 

4.1 Anúncio I – Play Refreshed 

 

  O primeiro anúncio demonstra uma mulher em um carrossel, em um parque de diversões. 

As cores da peça são fortes e as predominantes (amarelo e azul) são primárias, visando 

chamar a atenção do leitor. A figura masculina aparece apenas pela mão, oferecendo uma 

Coca-Cola à mulher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 10 – Divirta-se refrescada. 
Fonte: Pop and Roll (blog), 2011. 

 

4.1.1 Aspectos Físicos 

a) Idade: Aparentemente a mulher tem entre 20-25 anos. 

b) Aparência geral: Loira, cabelos longos e cacheados, magra e com o corpo em 

forma. 

c) Figurino: A personagem está utilizando uma saia azul, um pouco abaixo dos joelhos, 

uma blusa branca, com um leve decote e com a cintura bem marcada. Como calçado, 
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sandálias azuis, além disso, usa maquiagem, com um batom vermelho e uma pulseira 

na mão direita. 

A moda feminina da década de 1950 se destaca pela feminilidade, com saias e 

vestidos na altura dos joelhos, cintura bem marcada e salto alto. Este novo estilo de 

figurino deveu-se ao fim da guerra e juntamente com ela, o fim do racionamento de 

tecidos. A maquiagem estava na moda e era considerada perfeita se realçasse a 

intensidade dos lábios e palidez da pele. Juntamente com a maquiagem, a tinta de 

cabelo também estava no auge (ALMANAQUE FOLHA).14 

d) Onde está localizada (cenário do anúncio): A personagem está localizada em um 

parque de diversões, local predominantemente infantil. No anúncio ela está em um 

cavalo do brinquedo carrossel. 

4.1.2 Aspectos Sociais 

a) Classe social: Pelo aspecto de suas roupas e maquiagem, a personagem pertence à 

classe média americana, vivendo o típico american way of life15. 

b) Profissão/atividade: Talvez possa-se deduzir que a personagem em questão não 

possui um emprego. Pode ser apenas uma estudante ou ter um emprego de meio 

turno, já que, de acordo com Friedan (1963) era comum que as mulheres 

trabalhassem meio turno, para não tirarem o espaço dos homens do mercado de 

trabalho. 

c) Estado civil: Pelo desprendimento, por estar brincando em um parque de diversões 

sozinha, sem a presença de crianças e um homem, de fato, ao seu lado, supõe-se que 

seja solteira. 

d) Vida familiar/Relacionamento com outros personagens do anúncio: 

Aparentemente a personagem ainda não possui uma vida familiar, já que é solteira e 

aparece basicamente sozinha no anúncio em questão. 

4.1.3 Aspectos Psicológicos 

a) Temperamento: Parece não ter preocupações, pois não tem maridos e filhos para se 

preocupar. Na década de 1950, segundo Studart (1974), as mulheres só alcançariam a 

                                                
14 http://almanaque.folha.uol.com.br/anos50.htm 
15 Ethos nacionalista que se propõe aderir aos princípios de vida, a liberdade e a procura da felicidade 
(WIKIPEDIA). 
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felicidade plena se tivessem marido, filhos e uma casa para cuidar. Sua identidade 

como pessoa era quase que esquecida. 

 Apesar de possuir algumas características da mística feminina (Friedan, 

1963), como beleza e saúde, a mulher em questão não se encaixava em todos os 

padrões da época, como foi citado anteriormente: filhos, marido e casa. Ela ainda 

precisa adaptar-se ao padrão para ser considerada uma mulher completa. 

b) Objetivos: Prevendo que a maioria das mulheres gostariam (e de certa forma, 

precisavam) participar da mística feminina, supõe-se que o objetivo da personagem é 

construir um relacionamento, para a partir de então, formar uma família. 

c) Interação afetiva/sexual/sensual com outras personagens do anúncio: A interação 

entre a mulher e o outro personagem, que no caso do anúncio é do sexo masculino, é 

sutil, porém, significativa. Aparece a mão masculina oferecendo uma Coca-Cola à 

mulher e ela aceita. De acordo com Beyer (2000) a Coca-Cola gosta de ser vista 

como sendo mais do que um refrigerante. A impressão que a marca quer passar é de 

"felicidade e vitalidade". Visto que o homem está fornecendo essa felicidade e 

vitalidade à mulher, ele demonstra a dominação masculina. 

d) Arquétipo: O arquétipo presente neste anúncio é o de prostituta/tentadora, que "traz 

a sexualidade não domesticada que enfeitiça os homens e ameaça ordem da estrutura 

familiar." (Randazzo, 1997 apud Petry e Silva, 2005). A prostituta exerce feitiço e 

perdição, trata-se de uma mulher fatal. 

4.1.4 Aspectos Circunstanciais 

a. O que dizem dela (texto): O único texto do anúncio se encontra no slogan 

que diz: "Play Refreshed" ou seja "divirta-se refrescada", remetendo mais 

uma vez a falta de preocupações da mulher, que tem tempo de sobra para se 

divertir. 
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4.2 Anúncio II – Home Refreshment 

 

  O segundo anúncio é composto por dois personagens: uma mulher e um homem, a cor de 

fundo é escura, o que remete à noite, e os personagens estão conversando e bebendo Coca-

Cola na casa da personagem feminina. 

 

 
Figura 11 – Refrescância em casa. 
Fonte: Digital Deliftp (blog), 2011.  

 

4.2.1 Aspectos Físicos 

a) Idade: A personagem aparenta ter entre 20-25 anos. 

b) Aparência geral: Loira, cabelos cacheados e magra. Está sorrindo. 

c) Figurino: A personagem veste um vestido azul com um laço na cintura, na altura dos 

joelhos, sem decote e com mangas curtas, e também sapatos de salto alto, uma 

pulseira na mão direita e um acessório no cabelo. 

Dois estilos de beleza feminina marcaram os anos 50, o das ingênuas chiques, 

encarnado por Grace Kelly e Audrey Hepburn, que se caracterizavam pela 
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naturalidade e jovialidade e o estilo sensual e fatal, como o das atrizes Rita Hayworth 

e Ava Gardner, como também o das pin-ups americanas, loiras e com seios fartos.16 

d) Onde está localizada (cenário do anúncio): A personagem aparenta estar em sua 

casa, pois está sentada em uma cerca. 

4.2.2 Aspectos Sociais 

a) Classe social: Aparenta ser da classe média americana. 

b) Profissão/atividade: Não há nada que indique que a personagem tenha um emprego. 

c) Estado civil: Pode-se deduzir que a personagem é solteira, pois está sendo cortejada 

por um rapaz. 

d) Vida familiar/Relacionamento com outros personagens do anúncio: A 

personagem está sendo cortejada pela figura masculina presente no anúncio. 

4.2.3 Aspectos Psicológicos 

a) Temperamento: Por ser solteira, a pin-up parece não ter compromissos e não 

possuir preocupações. Parece estar feliz. 

b) Objetivos: Como a personagem está sendo cortejada por um rapaz, pode-se entender 

que o objetivo é fazer parte da mística feminina (Friedan, 1963). 

c) Interação afetiva/sexual/sensual com outras personagens do anúncio: A 

personagem está sendo cortejada por um rapaz com um uniforme militar. O que 

representa o fim da Segunda Guerra Mundial, nos anos 1950, quando os soldados 

voltavam para casa. 

a. De acordo com Lindop e Decapua (2010) a vida dos americanos estava 

próspera e tranqüila com o fim da guerra. Mais uma vez a dominação 

masculina é demonstrada no anúncio. 

d) Arquétipo: Aqui mais uma vez, encontra-se o arquétipo da prostituta/tentadora 

(Randazzo apud Petry e Silva, ano). A prostituta/tentadora “simboliza o aspecto 

desumano, instintivo e cruel do feminino” (Randazzo, 1997 apud Tarsitano e 

Gonçalves, 2011). 

 

 
                                                
16 http://almanaque.folha.uol.com.br/anos50.htm 
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4.3 Anúncio III – Yes 

 

  O terceiro anúncio traz uma mulher sozinha, em trajes de banho, sentada na praia e as 

cores são claras. A presença de uma segunda figura no anúncio, no caso a figura masculina, é 

percebida através da mão masculina oferecendo a Coca-Cola.  

 

 
Figura 12 – Sim 

Fonte: Digital Deliftp (blog), 2011.  
 

4.3.1 Aspectos Físicos 

a) Idade: Aparenta estar também na faixa dos 20-25 anos. 

b) Aparência geral: A mulher está sentada em uma praia, sorrindo e olhando com 

interesse para o que deduz-se ser uma figura masculina. Possui cabelos pretos, 

compridos e cacheados e usa maquiagem, com a boca marcada com o batom 

vermelho. 

c) Figurino: A pin-up está vestindo um biquíni, por estar na praia e está também com 

uma bolsa de praia e óculos escuros.  

 Na década de 1950, as atrizes de cinema e as pin-ups americanas foram as maiores 
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divulgadoras do biquíni. Em 1956, a francesa Brigitte Bardot imortalizou o traje no 

filme "E Deus Criou a Mulher", ao usar um modelo xadrez vichy adornado com 

babadinhos. 17 

d) Onde está localizada (cenário do anúncio): A mulher aparenta estar sentada em 

uma praia. 

4.3.2 Aspectos Sociais 

a) Classe social: Por estar sozinha, na praia, acredita-se que pertença a classe média.  

b) Profissão/atividade: Não há nada no anúncio que indique que a personagem possua 

um emprego. 

c) Estado civil: Aparenta estar solteira. 

d) Vida familiar/Relacionamento com outros personagens do anúncio: Não aparenta 

ter uma família e ser "rainha do lar", parece estar sendo cortejada por um rapaz na 

praia. 

4.3.3 Aspectos Psicológicos 

a) Temperamento: Feliz, despreocupada e dando chance para que a figura masculina 

se aproxime dela. 

b) Objetivos: O objetivo é criar uma interação, talvez até um relacionamento com o 

homem presente no anúncio. 

c) Interação afetiva/sexual/sensual com outras personagens do anúncio: A interação 

mais uma vez é demonstrada apenas com a mão do homem presente no anúncio e 

oferecendo uma Coca-Cola para a mulher. Que seria oferecer o que há de melhor na 

vida. 

d) Arquétipo: Mais uma vez encontra-se o arquétipo de prostituta/tentadora. Visível 

pelo olhar e pelos trajes de banho da mulher. 

4.3.4 Aspectos Circunstanciais 

a) que dizem dela (texto): A única mensagem no texto é "Yes", que significa "Sim". 

Pode-se compreender isso como um sim ao refrigerante que o homem está oferecendo 

e também ao cortejo. 

 

                                                
17 http://almanaque.folha.uol.com.br/anos50.htm 
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4.4 Anúncio IV – Take off... refreshed! 

 

  No quarto anúncio tem-se dois personagens em trajes profissionais e em local de 

trabalho, sendo eles um homem e uma mulher. Ambos trabalham com aviação e o cenário do 

anúncio em questão é o aeroporto.  

 
Figura 13 – Decole... refrescada. 
Fonte: Ad Branch (site), 2011. 

 

4.4.1 Aspectos Físicos 

a) Idade: A personagem aparenta estar na faixa dos 30 anos. 

b) Aparência geral: a mulher aparece com um uniforme, que aparenta ser de aeromoça, 

tomando uma Coca-Cola. Ela possui cabelos curtos e pretos e usa maquiagem, mas a 

boca não está com um batom forte como nas pin-ups anteriores. 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os anúncios da Coca-Cola 

demonstravam mulheres de uniforme, trabalhando sozinhas ou ao lado de homens 

também vestidos de uniformes. A idéia da Coca-Cola era afirmar que Coca-Cola 

refrescava e proporcionava um trabalho mais satisfatório (BEYER, 2000). 
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c) Figurino: A mulher está trajando um uniforme, aparentemente de aeromoça, que é 

um tailleur branco, com uma camisa rosa, lenço rosa no bolso e um chapéu branco. 

O uniforme não tem decote e possui mangas compridas. A maquiagem deixa as 

bochechas bem marcadas, mas não a boca.  

d) Onde está localizada (cenário do anúncio): A mulher está localizada em seu local 

de trabalho, o aeroporto. 

4.4.2 Aspectos Sociais 

a) Classe social: Pertencente à classe média ou talvez alta americana. 

b) Profissão/atividade: Aeromoça. 

c) Estado civil: Não se sabe se é solteira, casada com o piloto que aparece com ela no 

anúncio, ou casada com algum soldado que está na guerra. 

d) Vida familiar/Relacionamento com outros personagens do anúncio: 

Aparentemente a relação com o outro personagem do anúncio é apenas profissional. 

4.4.3 Aspectos Psicológicos  

a) Temperamento: A mulher parece ser bem resolvida, independente e feliz. Não deve 

possuir filhos, já que sendo aeromoça não possui uma residência fixa. 

b) Objetivos: O objetivo é ser independente, no caso de ser solteira, ou no caso de ser 

casada, trabalhar até o marido voltar da guerra. 

c) Interação afetiva/sexual/sensual com outras personagens do anúncio: O 

relacionamento parece ser profissional e não demonstra intimidares, visto que não há 

contato entre eles e não foi o homem que ofereceu a Coca-Cola à ela. 

d) Arquétipo: Aqui pode encaixar o arquétipo de Guerreira/Heroína, que de acordo 

com Randazzo (1997) citado por Tarsitano e Gonçalves (2011, p. 40) "O arquétipo 

da Guerreira baseia-se em valores como a independência, a força, a coragem, a 

competitividade e a agressividade e pode ser ilustrado por mulheres como Joana 

D’Arc." O arquétipo de Guerreira/Heroína não é amplamente utilizado na 

publicidade feminina, de acordo com Petry e Silva (2005), são mais comuns em 

propagandas masculinas. 

 

 



52 
 

4.4.4 Aspectos Circunstanciais 

a. O que dizem dela (texto): O anúncio é profissional e não é direcionado apenas 

à mulher e sim a todos os trabalhadores. O slogan diz: "decole refrescada" 

direcionando-se a todos que trabalham em aeroporto.  

 

4.5 Anúncio V – Come on over... Have a Coke. 

 

  O quinto anúncio traz quatro personagens, sendo que uma delas se destaca por aparecer 

em primeiro plano. No anúncio é possível ver que estão em um ambiente caseiro e que nesse 

ambiente há quatro pessoas, sendo três mulheres e um homem. 

 
Figura 14 – Venha cá. Tome uma Coca. 

Fonte: Ad Branch (site), 2011.  
4.5.1 Aspectos Físicos 

a) Idade: As personagens do anúncio parecem ter 30 e poucos anos. 

b) Aparência geral: Há duas personagens que são visualizadas no anúncio, a 

personagem em destaque é loira, tem cabelos cacheados e na altura dos ombros e usa 

roupas comportadas. A personagem secundária também é loira, com cabelos 

cacheados e usa o penteado igual ao da personagem principal, com uma camisa de 
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manga longa rosa. 

c) Figurino: A roupa é "comportada", sendo composta por uma saia longa cinza e uma 

camisa amarela, de mangas curtas, sem decote. 

d) Onde está localizada (cenário do anúncio): A personagem está recebendo amigos 

em sua casa. 

4.5.2 Aspectos Sociais 

a) Classe social: Pertencente, aparentemente, a classe média americana. 

b) Profissão/atividade: Parece ser dona de casa. 

c) Estado civil: Não se sabe o estado civil, mas provavelmente seja casada. 

d) Vida familiar/Relacionamento com outros personagens do anúncio: Está com 

amigos em sua casa. 

 No final da década de 1950, os anúncios da Coca-Cola estavam focados no tema da 

"hospitalidade americana", visto que todos estavam felizes, com dinheiro e em boa situação 

após a Segunda Guerra Mundial (BEYER, 2000). Nesse anúncio fica claro que o tema 

hospitalidade está presente. 

4.5.3 Aspectos Psicológicos  

a) Temperamento: A personagem principal parece estar feliz e querendo ser uma boa 

anfitriã, recebendo seus amigos em casa oferecendo muita Coca-Cola à eles. 

b) Objetivos: O objetivo principal parece ser o de ser uma boa anfitriã. 

c) Interação afetiva/sexual/sensual com outras personagens do anúncio: Não há 

interação direta, mas a personagem claramente está com amigos e estando mais a 

frente, parece convidar mais pessoas. 

d) Arquétipo: O arquétipo encontrado aqui, pode ser o de Donzela, que de acordo com 

Randazzo (1997) citado por Petry e Silva (2005, p. 3), é um lado do arquétipo de 

Grande Mãe, sendo que a "donzela é dotada de uma beleza etérea, pura e fascinante" 

4.5.4 Aspectos Circunstanciais 

a. O que dizem dela (texto): O texto demonstra uma mulher hospitaleira, com o 

slogan que diz "venha cá, tome uma Coca-Cola" e também fala sobre o 

sentimento de hospitalidade e a importância de se dar bem com os vizinhos. 
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4.6 Anúncio VI – Home-grown fun has lots of flavor 

 

  No sexto e último anúncio que compõe o corpus deste trabalho, o que se nota é um 

ambiente caseiro, porém dessa vez, a parte interna. E demonstra a interação de três 

personagens, sendo eles mãe e filhos. 

 
Figura 15 – Diversão feita em casa tem muito sabor. 

Fonte: Vintage Ad Browser (site), 2011. 
 

4.6.1 Aspectos Físicos 

a) Idade: A mulher aparenta ter entre 30-35 anos de idade. 

b) Aparência geral: É magra, loira com cabelos cacheados e na altura dos ombros. 

c) Figurino: Está com uma camisa rosa de mangas curtas, sem decote e o avental que 

está usando se destaca mais que a própria roupa. A maquiagem é discreta e não há o 

batom forte marcando os lábios. 

d) Onde está localizada (cenário do anúncio): Está localizada na sala de sua casa, em 

frente a uma lareira, juntamente com os filhos.  
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4.6.2 Aspectos Sociais 

a) Classe social: Classe média ou alta americana. 

b) Profissão/atividade: Sua função é ser "rainha do lar".  

As mulheres eram retratadas pela publicidade dos anos 1950 utilizando salto alto, roupas 

bonitas, jóias e sempre sorrindo, mas isso tudo enquanto faziam tarefas domésticas. Na 

época, a função da mulher era servir o marido e os filhos e fazê-los felizes (YOUNG e 

YOUNG, 2004). 

 O que a mídia queria reforçar é que ser dona de casa era tão honrado quanto ter um 

emprego, assim como os maridos tinham, e que as mulheres tinham tudo para ser 

plenamente felizes, pois era dona de si mesma e não tinha horários e nem competições 

(FRIEDAN, 1963). 

c) Estado civil: A personagem é casada. 

d) Vida familiar/Relacionamento com outros personagens do anúncio: No anúncio 

a mulher aparece servindo, sorridente, Coca-Cola aos seus filhos. 

4.6.3 Aspectos Psicológicos  

Temperamento: Parece ser uma dona de casa feliz, que faz de tudo para agradar a família. 

Objetivos: Seu maior objetivo é servir a família da melhor maneira possível. Sua identidade 

acaba sendo esquecida. 

Interação afetiva/sexual/sensual com outras personagens do anúncio: O relacionamento 

afetivo que se tem aqui é maternal. 

Arquétipo: O arquétipo deste anúncio é claramente o de Grande Mãe, que de acordo com 

Randazzo (1997) citado por Silva e Petry (2005, p. 3) "A Grande Mãe é uma imagem 

feminina universal que mostra a mulher como eterno ventre e eterna provedora”.  

 A força da Grande-Mãe (e o receio que inspira nos homens) está no corpo, na 

sexualidade da mulher, em sua fertilidade procriadora; sua imagem está associada à deusa-

terra, presente em quase todas as culturas primitivas (Randazzo, 1997 apud Tarsitano e 

Gonçalves, 2011, p. 39). 

4.6.4 Aspectos Circunstanciais 

a. que dizem dela (texto): O anúncio fala sobre a importância da família, de 

servir a família, com o slogan: "diversão feita em casa tem muito sabor". 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do presente trabalho, que passou de uma análise cultural da vida norte-americana 

na década de 1950, focando principalmente nas mulheres da época, pode-se notar como a 

ideologia dominante é divulgada pela indústria cultural, através dos meios de comunicação de 

massa, dos quais a publicidade faz parte.  

 Com referência as análises feitas, pode-se notar que dos seis anúncios analisados, o que 

mais aparecem nos anúncios da Coca-Cola da década de 1950, em relação aos arquétipos são: 

 

Anúncio Arquétipo (Randazzo, 1997 apud Petry e Silva, 2005) 

1 Prostituta/tentadora 

2 Prostituta/tentadora 

3 Prostituta/tentadora 

4 Guerreira/heroína 

5 Donzela 

6 Grande Mãe 

 

 Com isso conclui-se que apesar de os anúncios da Coca-Cola trazerem pin-ups 

representando os mais variados papéis que as mulheres possuíam na sociedade, o arquétipo 

que se destacou ainda foi o de prostituta/tentadora, que apela para a sensualidade e 

"enfeitiçamento" dos homens, em três dos seis anúncios escolhidos para o corpus deste 

trabalho.  

 A ideologia dominante não era verdadeiramente imposta, era divulgada para, aos poucos, 

ir modelando o comportamento – principalmente das mulheres – para o que era considerado 

aceitável na época. E a publicidade era um meio de fazer isso, pois era dirigida quase que 

majoritariamente às mulheres, devido à sua ocupação de “dona de casa” e seu tempo livre, 

que, aliás, segundo a mídia da época, não era livre, era um tempo de árduo trabalho para 

cuidar de si, mas principalmente do marido, dos filhos e da casa.  

 O comportamento adequado da época, citado durante este trabalho, era o da mística 

feminina, que impunha que as mulheres deveriam estar saudáveis, bonitas, não trabalhar e 

viver para a casa e família, e esse comportamento era amplamente divulgado na publicidade. 

Os anúncios da Coca-Cola são um exemplo disso, pois todos da década de 1950 

demonstravam a mulher tal qual a sociedade impunha que ela fosse inclusive, submissa ao 
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homem.  

 Nas poucas vezes que as mulheres da década de 1950 tentaram reagir ao estereótipo a 

elas delegado, sofreram repressões da sociedade, dos maridos e da mídia. Essa incapacidade 

de exprimir o seu vazio por não fazerem parte ativamente da sociedade e viverem somente 

como um complemento do marido, criou uma depressão que se alastrou pelas mulheres do 

país, mas mais uma vez, por meio da publicidade e da mídia de massa, as mulheres foram 

conformadas (mesmo que por pouco tempo) pela mensagem que repetidamente era dirigida a 

elas e dizia que ser dona de casa é a ocupação mais nobre e invejável que podia existir.  

 A Coca-Cola, por ser um produto tipicamente americano, sempre seguiu as regras da 

sociedade em sua conduta e sua publicidade e, também, de certa forma, ajudou a manter o 

estereótipo da mulher americana: bela, maquiada, amável e inteligente, mas não tanto quanto 

seu marido. Porém, a tradição da Coca-Cola de utilizar mulheres em seus anúncios 

publicitários começou muito antes, em 1808, com a famosa cantora lírica da época, Hilda 

Clark. Hilda não foi escolhida apenas por sua beleza, mas também para dar credibilidade ao 

produto, já que era mundialmente famosa. Mas a partir do sucesso que sua imagem trouxe à 

empresa, a Coca-Cola passou a utilizar variados rostos femininos em suas campanhas 

publicitárias, tanto rostos de famosas como também de desconhecidas, apenas por sua beleza. 

 As pin-ups começaram a fazer parte da história da Coca-Cola, porque eram 

representações de mulheres bonitas e atraentes amplamente utilizadas na publicidade de 

diversos produtos e em calendários e, mesmo sendo desconhecidas, continuavam trazendo a 

beleza que Hilda Clark tinha incorporado aos anúncios de sua época.  

 Além de continuar a tradição de utilizar mulheres atraentes para que as vendas do produto 

aumentassem, nos anos 1950 as pin-ups, principalmente no estilo em que eram representadas 

pela Coca-Cola, por Gil Elvgren, ajudaram a firmar e manter a mística feminina vigente na 

época. Mesmo depois da década de 1950 as pin-ups continuaram a estampar campanhas 

publicitárias da Coca-Cola, e através da globalização e da mundialização da cultura, estas 

gravuras de mulheres tornaram-se referência em moda, arte e cultura em todo o mundo. As 

pin-ups mais memoráveis e que assim que vistas lembram a marca Coca-Cola, são as do 

ilustrador americano Gil Elvgren, que utilizou seu talento em campanhas publicitárias para a 

marca de refrigerantes por vinte e cinco anos. 
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