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Agradecimentos 

As páginas dessa dissertação estão repletas de outras pessoas, e 

não poderia ser diferente. Não apenas um emaranhado de autores, que 

certamente ajudaram bastante na minha construção intelectual; mas 

também amigos e familiares. Entes queridos que durante a minha vida 

foram tão importantes e que me ajudaram a desenvolver indeléveis laços 

afetivos e emocionais. 

Dessa forma, quero agradecer aos meus queridos avôs, Marizalva 

e Antônio por todo o suporte que me deram desde novinho na longa e 

difícil jornada que é a edificação da história de uma pessoa. Não consigo 

exprimir em palavras o tanto que sou grato a vocês. Também quero 

ressaltar minha eterna gratidão à mamãe e demais familiares, entre os 

quais destaco tia Lila, tio Zeca e madrinha Ivana, pelo apoio dado nos 

mais diversos momentos. 

Ao longo da minha vida, passei a perceber que nós não somos 

nada sem o outro. É na relação com os demais que nos sentimos vivos, 

alegres e estabelecemos vínculos que jamais seriam possíveis ter com os 

objetos. Aos Meus queridos amigos Rafael Efrem, Tatiana Leite, Lia 

Alcântara, Jarbas Agra, Adailton Laporte, Agnes Ferreira e Tatalina 

Oliveira, muito obrigado. 

Quero externar minha gratidão, em especial, à professora Dolores 

Araruna por toda a orientação que me deu durante os meus primeiros 

passos enquanto docente. Obrigado por me sinalizar caminhos e por 

fortalecer convicções pelas quais tanto me encanto desde o início do 

exercício da docência. 

Também quero agradecer a Eliana Melo, Elizete Coelho, Eduardo 

Araújo e demais professores do IFPE. Vocês me deram os toques iniciais 

para o que seria meu entendimento profissional enquanto designer. 

Contudo, se minha identidade profissional se forjou lá, minha mentalidade 

foi formada com todas as discussões sobre a sociedade no curso de 

História da UFPE. Gostaria de deixar meu reconhecimento especial aos 

professores Antônio Torres Montenegro e Antônio Paulo Rezende por 

todos os debates polêmicos que em sala quase sempre tão eram 

inquietantes e reflexivos. 



Os meus sinceros agradecimentos a minha orientadora que 

sempre me deu o necessário auxílio para facilitar minha jornada. Mais do 

que uma relação institucional, construímos uma relação de amizade. A 

partir de nossas discussões, ela acabou me levando a fazer uma opção 

pelo Estruturalismo, o que significou uma grande guinada teórica. Da 

mesma forma, Sylvia Couceiro que se mostrou bastante solícita a 

participar desse projeto. Sou muito grato por sua paciência e pelas 

palavras sábias que sempre me dirigiu.  

Por fim, sou grato ao CNPq pela curta, mas importante ajuda que 

os meses de bolsa me deram como suporte financeiro e aos professores 

e funcionários do departamento de Design pela viabilidade das atividades. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pertenço a uma geração – supondo que essa 

geração seja mais pessoas que eu – que 

perdeu por igual a fé nos deus das religiões 

antigas e a fé nos deuses das irreligiões 

modernas. Não posso aceitar Jeová nem a 

humanidade. Cristo e o progresso são para 

mim mitos do mesmo mundo. Não creio na 

Virgem Maria nem na electricidade” Barão de 
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Resumo 

Esse trabalho busca compreender a relação entre a forma e a 

modernidade a partir dos dispositivos elétricos na cidade do Recife dos 

anos 1930 que foram marcados por uma atmosfera mais pessimista em 

relação aos anos de fartura e crescimento da Belle Époque. A crise do 

Liberalismo de 1929 abriu um fosso nos referenciais do período que levou 

a uma discussão sobre os modelos de sociedade que deveriam ser 

adotados. O progresso surge como um paradigma a ser perseguido, 

levando a uma guerra contra os grupos considerados insalubres no centro 

da cidade e nos mocambos. Nessa luta, a eletricidade surge como veículo 

catalisador da modernização. Nas casas e nos ambientes públicos, 

possibilitou o surgimento de uma série de produtos que passaram a ter 

seus invólucros constantemente modificados em busca de um ideal de 

modernidade; a moda invade suas formas que passam a experimentar 

cada vez mais variações inessenciais, em nome de uma individualização 

do consumo. Por fim, os álibis que a publicidade oferece, foram 

analisados, levando-se em consideração as teorias de consumo da 

época. 
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Abstract 

This work aims to understand the relation between form and Modernity by 

the electric devices at the city of Recife in the 1930’s which were marked 

by a more pessimist atmosphere if compared to the Belle Époque years of 

abundance and growth. The liberalism crisis in the year 1929 opened a 

gap that led into a discussion about which models should be taken. 

Progress emerges as a paradigm to be followed, conducting to a war 

against the so called unhealthy groups downtown and in the blockhouses. 

In this fight, electricity appears as the modernization’s catalyzer. In home 

and public places, the electricity enabled the emergence of a number of 

products which had their shape, constantly, modified in pursuit of an ideal 

of modernity; the fashion invades their shapes that began to experiment 

more and more inessential variations, in the name of consumption’s 

individualization. Finally, the alibis that advertising provides, were 

analyzed, taking into account the epoch consumption’s theory.  
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Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passear por entre as ruas do Recife, hoje, é como olhar um 

caleidoscópio histórico. Prédios modernistas convivem com igrejas antigas; os 

rios e mangues têm ladeados, em seus leitos, grandes torres e em suas 

margens, pequenas favelas. A miséria e a desigualdade social, mesmo diante 

de tantas reformas urbanas, ainda persistem. Os olhares de um visitante, 

dificilmente veriam a convivência de tantos tempos históricos sem admiração. 

Uma breve caminhada nos arredores da Avenida Guararapes e da Praça do 

Diário, mostra a diversidade de estilos arquitetônicos: neoclássico, modernista 

e habitações dos séculos XVIII e XIX convivem com as imensas estacas 

enfiadas na lama que são os arranha-céus, recentemente, construídos. 

Em nossa pesquisa, propomos apreender como se deram os impactos 

dos novos objetos, em outros tempos, nos momentos iniciais em que a 

modernização da cidade estava aguda. Escolhemos analisar os dispositivos 

movidos à eletricidade, com destaque para eletrodomésticos e lâmpadas. 

Contudo, não tivemos acesso aos bens propriamente ditos devido à 

inexistência de acervos específicos na cidade, e também, à nossa opção em 

nos focar na construção de significados que foram atribuídos aos produtos pela 

linguagem publicitária e jornalística. 
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Como objetivos intermediários, buscamos compreender como esses 

objetos se ligavam à modernidade, assim como procuramos fazer um 

levantamento da diversidade de produtos anunciados e, por fim, analisamos a 

própria linguagem publicitária no período. 

Elegemos uma base teórica que provém de diversos campos da ciência 

de acordo com a proposta de pesquisa. Tentamos estabelecer um diálogo com 

autores da História, da Antropologia, do Design e da Semiologia. Sempre 

buscando a compreensão mais densa sobre nosso objeto.  

Queremos destacar a contribuição de Jean Baudrillard, em seu livro O 

Sistema de Objetos, para a pesquisa. Para ele, a modernidade consistiria na 

manipulação de signos1, mensagens e imagens. Atualmente, esse conceito é 

fácil de visualizar, uma vez que as grandes empresas associam os seus 

produtos à marca e a determinadas sensações. Segundo Wheeler:  

 

Enquanto as marcas falam de modo virtual para a mente 
e o coração, a identidade da marca é tangível e apela 
para os sentidos. A identidade é a expressão visual e 
verbal de uma marca (...). Ela começa com um nome e 
um símbolo e evolui para tornar-se uma matriz e 
instrumento de comunicação2. 

 

Dificilmente, alguém que nasceu na década de 1980 deve ter se esquecido da 

propaganda do “compre batom”, ou mesmo do homem estranho que era quase 

a materialização do Bombril, “mil e uma utilidades”. Ambas são estratégias de 

apelo para o consumidor que chegam a adentrar para a mentalidade de um 

período. 

                                                           
1
 A semiologia tem raiz na França e seu principal mentor foi Ferdinand Saussure. Para ele, a 

Linguística seria parte da Semiologia, que tem por objeto qualquer sistema de signos. Barthes 

afirma que “imagens, gestos, os sons melódicos, os objetos e os complexos dessas substâncias 

que se encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se não constituem „linguagens‟, são, pelo 

menos, sistemas de significação” (BARTHES, 1992, 11). Portanto, objetos de estudo da ciência. 

A Semiologia trabalha com a relação diádica do signo, dividido, basicamente, entre o 

significante e o significado. “o plano dos significantes constitui o plano de expressão e o dos 

significados o plano de conteúdo” (BARTHES, 1992, 43). Por exemplo, o sinal vermelho 

constitui-se um significante que se liga ao significado parar. O aspecto primordial que nos fez 

optar por essa linha teórica foi a natureza arbitrária do signo, ou seja, não há ligação natural 

entre o significado e o significante.  
2
 WHEELER, Alina. Design de Identidade da Marca. 2ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2008, 

p. 14. 
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Da mesma forma, atualmente, parece que vivemos um momento em que 

nos falta tempo para quase tudo. O twitter, a internet, os e-mails, os celulares 

multifuncionais transformaram a informação em algo instantâneo. Não temos 

nem mesmo como parar e analisar as notícias do dia-a-dia. Na infância, parece 

que tudo era mais lento, que o tempo passava mais devagar.  

A partir dessa relação com o tempo, optamos por pesquisar a década de 

1930, pois ela possui características próprias em relação à imediatamente 

anterior. Uma neblina ronda os horizontes do progresso após a crise de 1929, 

existindo vários grupos que disputam pela hegemonia política sobre os rumos 

que o Brasil deveria tomar. 

Quando fixamos o tempo, observamos que havia uma infinidade de 

periódicos publicados na década em estudo. O trabalho de campo foi dividido, 

então, em dois momentos. No primeiro, realizamos uma pesquisa de 

sondagem inicial, justamente para escolher as fontes mais representativas ao 

nosso problema, e, no segundo, depois de eleitos os periódicos, fizemos o 

aprofundamento da pesquisa. Cabe salientar que a fonte histórica não é um 

registro objetivo da realidade, mas antes uma versão, um relato do vivido3. 

Algumas perguntas nortearam os questionamentos durante o estudo como “em 

quais condições aquele documento foi redigido? Com que propósito? Por 

quem?” 4. Foram essas perguntas, junto à quantidade de documentos 

disponíveis que nos levaram a preferir trabalhar com alguns jornais em 

detrimento de outros.  

Durante a sondagem inicial, pesquisamos cinco números de cinco anos 

e meses diferentes de cada jornal. Foram analisados os seguintes veículos: 

Folha da Manhã matinal, Folha da Manhã vespertina, Diário da Manhã, Diário 

da Tarde, Diário de Pernambuco, Jornal do Commercio, A Província, Jornal 

                                                           
3
 Documentos e fontes históricos, normalmente, são entendidos como termos sinônimos, 

contudo, segundo alguns autores, as fontes históricas são quaisquer registros que o homem 

deixou para o presente, tais como escritos diversos, obras de arte, objetos e outros. Sua própria 

natureza diversificada possibilita leituras diferenciadas pelo historiador. Conforme avançamos 

tecnologicamente, surgem novas formas de registro, como é o caso dos websites. Mesmo assim, 

a pesquisa histórica, normalmente, não despreza os acervos documentais (ligados aos 

documentos escritos oficiais), porque eles são o principal alvo da formação e crítica por parte 

dos historiadores. Para o mundo do Design, os registros enquanto produtos, impressos, 

vestimentas e mobiliário, configurariam os principais focos de interesse. 
4
 BACELLAR, Carlos. Fontes Documentais: uso e mau uso dos arquivos IN Fontes Históricas; 

Carla Bessanezi Pinsky (org.). 2. Ed. São Paulo: Contexto, 2006, p. 63. 
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Pequeno, Revista Vitrina e Revista Pilheria. Para a seleção de quais deveriam 

seguir para a próxima etapa da pesquisa das fontes, elegemos a quantidade de 

produtos elétricos que estavam sendo anunciados e a importância do periódico 

durante os anos em pesquisa. 

Com essa amostragem, observamos que não era possível trabalhar com 

apenas um dos periódicos, pois poucos possuíam todos os anos disponíveis na 

década de 1930. Optamos, então, por uma diversidade de fontes para fechar 

as brechas que existiam nos arquivos locais.  

Elegemos então, determinados periódicos e passamos a ampliar a 

pesquisa adotada na amostragem inicial. Assim, foram recolhidas as 

documentações de todos os anos disponíveis nos acervos. Embora não 

tenhamos visto todos os números dos periódicos, escolhemos quatro meses 

para leitura e recolhimento. Sempre mantivemos, entre esses meses, 

dezembro, devido ao Natal, já uma tradição. Além disso, mesclamos dois 

meses no primeiro semestre e outro do segundo. 

A primeira fonte escolhida foi a Revista Pilheria que circulou entre os 

anos de 1921 e 1932 e utilizamos o período entre 1930 e 1931. Como 

pudemos observar, esse veículo local teve a maior quantidade de edições na 

década anterior ao nosso estudo. Contudo, essa revista tem uma 

representação social importante, à medida que fazia diversas publicações 

sobre a vida social. Graficamente, utilizou-se de ilustrações em suas páginas, 

conseguindo depois agregar fotografias e até mesmo o uso de impressão 

colorida, embora, normalmente, o uso de cores fosse mais restrito ao suporte, 

com a tinta na cor preta. Além disso, era impressa na tipografia do Jornal do 

Recife e sua redação era “na Rua 15 de Novembro (atual do Imperador) nº 

345” 5.  

A Pilheria, também, conhecida por seu tom satírico e por suas charges 

sempre polêmicas. Em 1929, a redação passa a se instalar na antiga Rua do 

Visconde do Rio Branco (atual Aurora), além disso, deixa de ser impressa na 

tipografia do Jornal do Recife, obtendo a sua própria. Assim, a edição de 2 de 

março de 1929 inaugura uma nova fase da revista, na qual ela passa a ser 

                                                           
5
 NASCIMENTO, Luís do. História da Imprensa de Pernambuco (1821-1954). Vol. 6. Recife: 

UFPE, 1966, p. 120. 
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impressa em papel couché acetinado6. Abrigava uma grande quantidade de 

anúncios que iam de vitrolas a geladeiras.  

Nossa segunda fonte foi o Jornal Pequeno. Consistindo em um periódico 

de caráter popular, os eletrodomésticos conviviam com anúncios da loteria e 

outros de natureza diversa. Nele, são encontradas diversas publicidades de 

produtos de menor valor aquisitivo, o que nos fornece uma leitura interessante 

sobre o documento, uma vez que os anunciantes estavam ligados ao público 

do jornal. Pesquisamos os anos de 1933 e 1939, alguns em microfilme e outros 

em jornal impresso. Observamos que, em suas páginas, havia várias 

campanhas da empresa de eletricidade, demonstrando a importância desse 

meio tecnológico que parecia também querer atingir o público do jornal. 

Depois nos debruçamos sobre o Diário da Manha e o Diário da Tarde. 

Esses jornais pertenciam à família do interventor estadual Carlos de Lima 

Cavalcanti. E, não por acaso, suas páginas eram repletas de eletrodomésticos 

de natureza variada. Longas matérias eram destinadas a mostrar a importância 

da higiene e da conservação de alimentos para a saúde; portanto, havia uma 

clara demonstração do casamento entre publicidade, interesses econômicos e 

jornalismo. O Diário da Manhã foi pesquisado entre 1933 a 1935 e depois entre 

1937 e 19397; o Diário da Tarde entre 1935 e 1939, ano de seu encerramento, 

quando ele passa a ter um formato mais próximo do tabloide e os anúncios de 

eletrodomésticos se tornaram inexistentes.  

O Diário da Manhã surgiu primeiro, em 1927 e já possuía a sua oficina 

gráfica, instalada na Rua do Imperador. Carlos de Lima Cavalcanti era o seu 

diretor e, em um artigo no primeiro número, afirma que iria lutar pela 

nacionalidade sem grandes preocupações com o regionalismo 8. Por outro 

lado, o jornal empreendeu diversas lutas contra o governo federal e estadual 

                                                           
6
 Idem, p. 129. 

7
 Não conseguimos acesso ao ano de 1936 devido ao material estar deteriorado no arquivo.  

8
 "Trazemos aqui um programa que definiremos em poucas palavras. Queremos ser justos e 

verdadeiros. Dentro da fórmula alta, clara e nítida de jargão jornalístico, combateremos pelos 

interesses da coletividade, tendo em vista concorrer, do melhor modo possível, para a educação 

física do povo e o prestígio moral do Estado. O engrandecimento da nacionalidade, sem 

preocupações restritas de regionalismo, eis aí, em síntese, o nosso grande anelo de imprensa 

livre, nascida no ambiente das sadias agitações democráticas que empolgam, neste momento, o 

espírito brasileiro. Entregamo-lo ao povo, para vencermos com os seus anseios de justiça e de 

verdade. Não aspiramos outra companhia e outro triunfo”. IN NASCIMENTO, Luís do. 

História da Imprensa de Pernambuco (1821-1954). Vol. 3. Recife: UFPE, 1966, p. 276. 
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anterior à Revolução de 1930. Trazia, em suas páginas, diversas fotografias e 

charges que atestam o padrão do design gráfico do período. De acordo com 

Luís do Nascimento, o jornal acabou virando o órgão oficioso do governo 

quando ele toma posse como interventor. Carlos de Lima Cavalcanti deixa a 

direção para ocupar o cargo no governo do estado e Caio de Lima Cavalcanti 

assume a direção do jornal9. Já o Diário da Tarde, entrou em circulação em 

1928 e também teve os mesmos diretores do Diário da Manhã.  

Outro periódico importante em nossa pesquisa foi o Diário de 

Pernambuco. Esse jornal era caracterizado pela convivência de anúncios de 

eletrodomésticos com os de enxadas. Porém, apresentava um perfil mais 

conservador que os demais e foram pesquisados os anos de 1930 a 1933. 

Essa pesquisa foi complementar em relação à dos demais periódicos, já que 

até 1933, apenas a Revista Pilheria possuía publicações disponíveis a serem 

pesquisadas (e mesmo assim apenas nos anos 1930 e 1931).  

Vale salientar que ao reproduzirmos os textos do período, efetuamos a 

sua atualização ortográfica, mas procuramos manter a pontuação das frases. 

Tal medida tornou mais eficaz à apreensão do sentido do texto pelo leitor.  

Delimitados os métodos e fontes, cabem algumas palavras sobre a 

pesquisa em história do Design no Brasil, em nossa visão, ainda se 

consolidando no período que estamos analisando, ou seja, algumas décadas 

antes da instalação da ESDI – Escola Superior de Desenho Industrial – que foi 

implantada em 1963 e assinalou a vitória da matriz racional-funcionalista como 

forma de ação projetual no país.  

Por outro lado, os estudos atuais que versam sobre nosso período de 

pesquisa normalmente se concentram nos aspectos gráficos das peças 

publicitárias e quando o fazem, privilegiam o estudo do Design da Informação, 

problematizando a linguagem gráfica do período. 

Ao observar o trabalho atual dos historiadores do Design no plano 

internacional, pudemos constatar que estão em sintonia com os conceitos 

trabalhados em História, pois realizam uma análise que se foca nos aspectos 

sociais dos objetos e não fazem, normalmente, análises puramente formalistas. 

Além disso, a grande temática, de que tratam os estudos, envolve a 

                                                           
9
 NASCIMENTO, Luís do. História da Imprensa de Pernambuco (1821-1954). Vol. 3. Recife: 

UFPE, 1966, p. 288. 
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modernidade com o choque e as perspectivas locais diante de um fenômeno 

cada vez mais global e de quebra das tradições.  

Os historiadores, por sua vez, também trabalham, em diversos 

momentos, com os objetos que são resultados da atividade dos designers. Em 

comum, a materialidade é um suporte para os conceitos trabalhados e ainda 

existe, em determinados, uma visão pessimista sobre a sociedade de consumo 

na qual vivemos10. Alguns manuais da História do Design já criticam as visões, 

exclusivamente, formalistas11 e os mais antigos ainda se prendem a visão do 

indivíduo12 como motor das mudanças.Durante a pesquisa, estudamos o 

fenômeno problematizando o objeto do Design a partir da leitura do social. 

Ao procurarmos uma definição de Design, encontramos autores que 

harmonizam o artefato e a metodologia projetual. Juntos, esses aspectos 

poderiam ser entendidos como uma forma dotada de sentido. Mas, 

observamos que cairíamos em uma espiral de ideias vagas que não refletiriam 

o nosso pensamento sobre a atividade. Entendemos Design como um discurso 

social sobre a criação do ambiente nas sociedades modernas, sendo o 

ambiente humano, artificial, em contraposição ao natural. Ao trabalharmos com 

discursos, evitamos uma definição estática, optando por algo que traga uma 

mudança constante no foco e traçamos que Design é uma atividade específica 

das sociedades modernas, porque define formas de projetar diferentes, por 

exemplo, das pinturas rupestres13. 

                                                           
10

 Fernand Braudel foi o primeiro historiador a sistematizar a história da materialidade em uma 

obra, chamada Civilização material e Capitalismo. Partindo de uma análise marxista, a 

materialidade de uma sociedade é reflexo dos fatores econômicos. Michel Foucault, em Vigiar e 

Punir, propôs que a sociedade moderna, baseada na organização e na vigilância, conseguiu 

plasmar esses conceitos nas edificações do século XIX. Por fim, outra tendência de análise da 

cultura material, emerge em historiadores como Hannah Arendt, enfatiza que os objetos não nos 

trazem nenhuma revelação, porque o sentido a eles quem dá somos nós com o uso.  
11

 John Heskett no livro Desenho Industrial faz críticas às reflexões baseadas apenas nos moldes 

formalistas.  Explica que a própria formação dos designers tenta unir o saber artesanal ao 

criativo, logo, há uma tendência para fazer uma análise, partindo do ponto de vista estético. Ao 

mesmo tempo, as exposições em museus e galerias exploram os objetos como sendo criações 

artísticas, não expondo os reais motivos de criação.  
12

 Um exemplo dessa visão é o livro Origens da Arquitetura moderna e do Design de Nikolaus 

Pevsner. Nessa obra, ele defende que o caráter essencial da arquitetura e do design é o 

funcionalismo. E toda a explicação que busca é baseada no engenho dos grandes nomes que a 

atividade já teve. Praticamente, inexistem preocupações sociais. 
13

 Tratar esses grafismos como uma forma de design é, concordamos com Forty, mutilar a 

atividade de seu aspecto principal, que é a ligação com o sistema produtivo. 
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Nosso texto está dividido em três grandes capítulos. No primeiro, iremos 

discutir a modernidade enquanto realidade cotidiana e urbana. Observaremos 

que ela já se fazia sentir na cidade muito antes da década em estudo e foi de 

grande importância na década anterior. Nos anos 1920, contudo, não existia o 

peso que parece rondar os anos 1930. A sede de progresso não surge mais 

como um sonho ou mesmo louvor. Com a crise econômica, o Liberalismo 

perdeu os ares de verdade quase absolutos e a modernidade mostrou sua face 

mais perversa: temos que adentrar em seus devaneios. Assim, os debates de 

diversos grupos envolveram conceitos de raça e nacionalismo; no Recife, a luta 

contra os mocambos adquire um status quase de cruzada contra a miséria. A 

questão urbana se confundia com o social. 

No segundo capítulo, iremos discutir o produto sob o ponto de vista 

estético, simbólico e prático, além da sua inserção no ambiente. Como 

referenciais teóricos, recorremos aos conceitos de funções do produto 

industrial propostas por Löbach assim como às idéias de modelo e série 

apresentadas por Baudrillard. Nessa argumentação, veremos que a forma não 

parece seguir, necessariamente, a função, como pregava a escola da Bauhaus, 

mas outros fatores. Pequenas diferenças marginais surgem, realizando nos 

objetos as chamadas individualizações que sempre os requerem não como 

meros depositários de significados, mas como expressões de um universal que 

se pretende particular estabelecendo, portanto, ligações psicológicas com o 

consumidor. 

No terceiro momento, discutiremos sobre a publicidade ao mesmo tempo 

em que pretendemos estabelecer conexões com a teoria do consumo. 

Observaremos que a linguagem publicitária não representa uma forma absoluta 

de verdade, mas oferece álibis, que fornecem motivações não autoritárias para 

os consumidores. Os argumentos do período foram o saber técnico, a 

urbanidade, o prazer e encanto, a economicidade, a saúde e as imagens de 

família. 

Nas considerações finais, uma reflexão sobre a pesquisa, buscando uma 

articulação dos resultados. 
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1. Os anos elétricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, buscaremos compreender as questões da vida política e 

social que rondavam os anos 1930. Como as revoluções alteraram a vida das 

pessoas? Que imagens era projetadas sobre a eletricidade? Como as 

empresas passavam a anunciar sua importância? 

Os anos 1930 mostraram-se um pouco diferentes da década anterior, 

quando carros, aviões e outras invenções modernas passaram a fazer cada 

vez mais parte do cotidiano das pessoas. Nessa década, a Revolução de 1930 

marcou um período em que as ideias sobre os rumos que o Brasil deveria 

tomar após a crise de 1929 se tornaram mais radicais. Conceitos fascistas, 

comunistas e, até mesmo, racistas entraram em pauta com seus porta-vozes 

nem sempre adeptos da democracia. Em 1937, o Estado Novo foi iniciado a 

partir do golpe que Getúlio Vargas desferiu. Ambos os movimentos, o de 1930 

e o de 1937, assinalaram desejos de trilhar novos caminhos diante da crise dos 

antigos modelos, levando à criação de novas representações e da identidade 

do país. 

Em Pernambuco, os reflexos da política nacional passam a ocupar papel 

central nas discussões. Os interventores, inicialmente, Carlos de Lima 

Cavalcanti (1930) e depois Agamenon Magalhães (1937), passam a 

empreender uma caçada contra as pessoas miseráveis que viviam no centro 

da cidade e nos chamados mocambos. Desses, alguns poucos ganharam 
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casas e recebiam toda a estrutura que era necessária para um lar moderno, 

contando com água, saneamento, escolas e a tão necessária rede elétrica.  

Mas antes, cabem algumas palavras sobre o fenômeno das 

transformações cada vez mais corriqueiras por que passava a cidade do Recife 

e que fazem parte de uma nova forma de perceber o mundo. A modernização, 

o modernismo e a modernidade, embora tidos como sinônimos são aspectos 

diferenciados que se relacionam. Iremos discutir as visões de Jacques Le Goff, 

Krisham Kumar e Baudrillard sobre tais fenômenos. 

Para Jacques Le Goff, a modernidade tem três aspectos principais que 

não necessariamente se sucedem no tempo. O primeiro, o modernismo, é 

constituído por pelo menos três ramos distintos. Um está ligado à literatura 

hispânica, quando alguns autores passaram a trabalhar a partir de renovação 

de formas e temas; outro engloba um momento do cristianismo, no início do 

século XX, de confronto da igreja conservadora com a sociedade industrial. E, 

por fim, também é um conjunto de movimentos estéticos que, por volta de 

1900, foram enquadrados como modernistas. Em comum, rejeitavam as 

tradições artísticas acadêmicas, contrapondo-se ao modelo greco-romano. Eles 

conseguem também acoplar o conceito de arte para todos14. 

O modernismo, afirma Le Goff, tem como grande meta a produção de 

objetos em série, levando a uma vida cotidiana que põe fim à raridade e leva a 

uma quase não diferenciação entre as belas artes e as artes aplicadas. O 

Design, para ele, surge no século XIX, quando Morris cria uma casa de 

decoração no movimento do arts and crafts15. Em toda a sua argumentação, Le 

Goff nos leva a crer que o Design é, antes de tudo, um resultado do 

racionalismo moderno que, exposto inicialmente com os adornos do art 

nouveau, evolui para as geometrizações da escola da Bauhaus16. 

                                                           
14

 LE GOFF, Jacques. História e Memória; tradução de Bernardo Leitão. Campinas: 

UNICAMP, 1990, p. 180-182. 
15

 O Arts and Crafts, ou movimento de artes e ofícios, teve como grande nome o Willian Morris. 

Basicamente, pregava-se que deveria haver não uma oposição, mas uma relação de 

complementação em relação à máquina e ao trabalho humano. Foi importante, porque deu as 

bases para o desenvolvimento futuro do art nouveau, que será detalhado no próximo capítulo. 

Para maiores informações ver a seguinte obra: HESKETT, John. Desenho Industrial; trad. 

Fábio Fernandes. Rio de Janeiro: José Olympio, 2006. 
16

 LE GOFF, Jacques. História e Memória; tradução de Bernardo Leitão. Campinas: 

UNICAMP, 1990, p. 183 
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A modernização é um fenômeno ligado, principalmente, à técnica. Surge 

no século XIX, quando os europeus tiveram que transformar, tecnologicamente, 

os países atrasados17. 

Para Le Goff, a modernidade é um aspecto ligado à mentalidade e 

também ao ramo estético. Ela surge como filha do modernismo a partir do 

momento em que se rompe com o academicismo. Se no modernismo existem 

ramos de arte pensando o que ela deve ser, a estética da modernidade é 

efêmera e instável, baseando-se na moda18.  

Esteticamente, Le Goff passa a equilibrar o aspecto imutável do 

modernismo com a mudança incessante da modernidade com a moda. Mas o 

Design está implicado tanto em um aspecto quanto em outro. Bauhaus e Ulm19 

trouxeram teorias para o Design que se pretendiam universais, porém a última 

radicalizou ainda mais, trazendo um rigor metodológico e científico que criou as 

formas simples do Good Design. Já no ramo dos produtos ordinários, é 

inegável que a moda tenha o seu lugar cativo. Veremos mais à frente que os 

designers que surgiram, principalmente, nos Estados Unidos elevam a mutação 

das formas para parâmetros até ali não imagináveis. Em ambos os casos, o 

consumo é uma atividade basilar, através da qual a modernidade transmite 

seus conceitos e transforma a realidade social. 

Kumar, em uma visão mais recente, já trabalha com os termos de forma 

bastante didática. Ele define a modernidade como sendo “uma designação 

abrangente de todas as mudanças – intelectuais, sociais e políticas – que 

criaram o mundo moderno” e por modernismo “um movimento cultural que 

surgiu no ocidente em fins do século XIX e [...] constituía, em alguns aspectos, 

uma reação crítica à modernidade”20. Dessa forma, o autor se aproxima de Le 

Goff, ao afirmar que as mudanças na sociedade levaram à modernidade, mas 

difere, quando sugere que o modernismo possui uma dimensão crítica e não 

apenas estética. 

Adotamos, nesse trabalho, as designações de Kumar, a partir das quais 

a modernidade passa a ser uma mudança no mundo que gerou uma nova 

                                                           
17

 Idem, p. 187. 
18

 Ibidem, p. 189. 
19

 Estas escolas representam uma tradição racional e funcionalista sobre o design. 
20

 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo 

contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, p. 107.
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mentalidade; por modernismo um movimento esteticista e de rompimento com 

as tradições, que poderia ser de crítica à modernidade; e, por fim, 

modernização como um fenômeno técnico e tecnológico. 

Por sua vez, Jean Baudrillard argumenta que a sociedade moderna seria 

regida pelo consumo. Essa atividade não seria um processo unilateral, 

segundo o qual os atores receberiam as mercadorias de forma passiva. 

Enquanto forma de ação moderna, o consumo seria a manipulação sistemática 

de signos21. Desse modo, não há somente um consumo do objeto em si, mas 

das mensagens que dele emanam que seriam apenas significantes. Veremos 

nos próximos capítulos que esse sistema de objeto/signo foi constituído pela 

rede que envolvia a atividade dentro da cidade, em um casamento entre 

sistema produtivo, publicidade e jornalismo. 

 

1.1 A eletricidade por si mesma 

O tema da eletricidade é eleito pelo Jornal do Recife como uma das 

grandes preocupações para o primeiro número da década de 1930. Com o 

título “A eletricidade fator principal de progresso” 22, uma série de matérias trata 

de questões relativas ao desenvolvimento desse setor no Brasil, enfocando os 

casos de Porto Alegre e de São Paulo. Essa fonte de energia, segundo uma 

delas, passa a fazer cada vez mais parte do cotidiano, iluminando o espaço 

urbano e o âmbito privado das casas, sempre procurando dotá-los de alegria, 

de felicidade e de bem-estar. Embora ela não seja, enquanto tecnologia, boa 

nem ruim, nem feliz nem infeliz, a ligação entre a eletricidade e a ideia de 

progresso humano se seguiu também a nível mundial.  

A revista Pilheria, em um artigo de 24/12/1929, mostrou os avanços que 

a energia elétrica pode trazer. Para os editores, à época: 

 

                                                           
21

 BAUDRILLARD, Jean. O sistema de Objetos. São Paulo: Perspectiva, 2000, p. 206. 
22

 “O grande progresso da eletricidade e o desenvolvimento sempre crescente do uso das 

máquinas, aparelhos, utensílios, etc., que a inteligência humana construiu e adotou, passou, 

hoje, a ser um elemento inseparável da vida do homem, acompanhando-o e servindo-o em todos 

os passos e tentativas de aquisição de um progresso cada vez maior. 

É acompanhando o desenvolvimento das indústrias, dos instrumentos e aparelhos de defesa, dos 

transportes, da agricultura, da física e química, da medicina e cirurgia, do conforto dos lares e 

até mesmo das distrações nos grandes parques de diversões, que podemos observar o grande 

progresso da aplicação da energia elétrica, aumentando a felicidade, alegria e bem-estar da 

vida” (Jornal do Recife, 01/01/1930, p. 05) 
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a eletricidade com o maravilhoso influxo em sua virtude 
aperfeiçoadora por si só não se limita ao já valiosíssimo 
contingente de duplicar e centuplicar energias produtoras; 
vai mais além, oferecendo ao homem, no recesso de seu 
lar, as mais variadas modalidades de bem-estar e de 
conforto. 

 

Estar na modernidade, para eles, é também usufruir de seus avanços no 

âmbito privado, como bem-estar, higiene e de uma vida mais tranquila. 

Os jornais, em geral, identificam a modernização e a própria 

modernidade na cidade, como estando ligada à amplitude e qualidade dos 

serviços de elétricos. Ao falar sobre a situação das indústrias do setor na 

França, o Diário da Manhã realiza uma metáfora para o caso brasileiro, 

afirmando que “depois dos caminhos de ferro, é nessa indústria – a elétrica – 

que estão sendo investidos os maiores capitais”23. Contudo, os sintomas da 

modernização urbana não foram sempre associados com a eletricidade e as 

próprias linhas férreas. Tal conceito foi sendo ligado ao desenvolvimento 

tecnológico ao longo das (re)construções do traçado urbano. 

Se a imprensa estava se esforçando para mostrar essas características, 

as empresas de energia que operavam na cidade, inicialmente, a Pernambuco 

Tramways e depois a General Electric (que vendia os eletrodomésticos), 

sempre se preocupavam em dotar a energia elétrica das características do 

progresso: uma cidade modernizada, veloz, prática e higiênica. Esses signos 

foram construídos ao logo da sua trajetória social, uma vez que a relação entre 

o significante e o significado depende da cultura em que se está inserido; 

assim, não há obrigação de a energia elétrica ser, necessariamente, limpa ou 

mesmo moderna. 

Na imagem 01, o anúncio da Pernambuco Tramways tem ao centro um 

mapa do Brasil; ao redor dele, uma seta com a frase “servindo no coração do 

nordeste” 24. Dela irradiam raios que levam às grandes realizações 

tecnológicas do período moderno: a usina, o telefone, o carro, os bondes, as 

edificações e os postes com a luz. Ao lado, existem as palavras que passam a 

trazer a mescla de tecnologia e suas aplicações, “transporte, telefone, força, 
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 Diário da Manhã, 28/01/1934, p.19. Fonte: APEJE 
24

 A Província, 08/05/1933, p. 06. Fonte: APEJE. 
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luz, gás” 25. Essa imagem sugere um significado de realizações do progresso 

que a empresa opera na cidade.  

 

 

Anos mais tarde, foi projetado um mascote, o Sr. Kilowatt (observar a 

imagem 02). Ele foi desenhado de uma forma bastante curiosa, pois seu corpo 

era feito de raios e a cabeça parece uma esfera luminosa. O nariz é formado 

por uma lâmpada incandescente, além de possuir pequenas botas. Esse 

boneco representa uma forma de aproximação mais agradável ao público a 

partir do momento em que estabelece uma relação mais afetiva com ele. Seu 

surgimento corresponde à necessidade de onipresença da publicidade e ele 

constitui também uma metáfora da presença ubíqua da eletricidade na vida 

cotidiana. 

                                                           
25

 Idem. 

 

Imagem 01: A Província, 08/05/1933, p. 06. Fonte: APEJE 
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Na imagem 02, podemos observar um relógio, registrando os horários 

das atividades típicas de um indivíduo que vivia nos anos 1930. No canto 

superior esquerdo, o mascote auxilia uma pessoa na hora do estudo; depois, 

  

Imagem 02: Diário da Manhã, 08/04/1938, p. 07. Fonte: APEJE  
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em sentido horário, a iluminação específica ajuda na hora de dormir. Seguindo, 

uma pessoa tem sua casa protegida pela geladeira e o conforto de passar 

roupas a ferro em um modelo elétrico. Abaixo, uma pessoa acionando o rádio, 

depois, outra cozinhando. Por fim, são mostradas imagens que recorrem à 

melhor visão na hora de cozer e a figura do poste iluminando as ruas. Em 

comum, a energia seria o motor que facilitaria todos essas atividades que em 

sua maioria, já eram realizadas antes da possibilidade da energia. As ruas 

eram iluminadas a gás carbônico e as pessoas utilizavam diversas formas de 

estocagem de alimentos. Contudo, conforme veremos nos capítulos que 

seguem, tais costumes foram, posteriormente, modificados. A energia se 

pretendia quase como um criado da família, conforme anúncio: 

 

Quando precisam de mim, apareço sempre solícito e 
serviçal, pronto para atender. E realizo o milagre da 
ubiquidade, estando em toda parte, a todos servindo, 
embelezando lares, proporcionando conforto, alegria e 
saúde. Aliás, o relógio é para mim – diz o Sr. Kilowatt, 
seu criado elétrico – apenas um símbolo, estou sempre 
alerta em todas as horas, minutos e segundos26 

 

Este servir atenciosamente, também era acompanhado, em algumas 

publicidades, da ênfase nos serviços da cidade serem prestados de forma 

barata. Os produtos não queriam disseminar a ideia de uma tecnologia cara e 

inacessível. 

Junto à imagem de ubiquidade, existia também um esforço para 

representar a empresa e a tecnologia como trabalhadores que não param para 

o conforto e progresso das pessoas. O dia e a noite surgem como momentos 

para manter a qualidade e eficiência em meio a uma metrópole moderna. Uma 

publicidade do período afirma que: 

 

quando a cidade dorme, tranquila e despreocupada, há 
uma legião de homens que trabalham para o bem-estar 
da população. Trabalham os condutores e os 
motorneiros. Trabalham os operários que, nas usinas 
velam pelo bom funcionamento dos maquinismos que 
geram energia elétrica ou que fabricam o gás27 
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 Diário da manha, 08/04/1938, p7. Fonte: APEJE. 
27

 Diário de Pernambuco, 06/11/1932, p. 37. Fonte: FUNAJ. 
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Se seus operários são representados enquanto pessoas que trabalham em 

todos os horários e serviços, é falado que a energia elétrica, partindo desde a 

usina, chega aos mais variados confins da cidade. Em anúncio do período, a 

publicidade afirma que:  

 

no trajeto entre a usina, meu ponto de partida e os 
lugares onde trabalho, há inúmeros obstáculos que 
minhas linhas de transmissão e distribuição precisam 
vencer e vencem28.  

 

A energia é dotada, portanto, de um espírito desbravador, típico da postura 

moderna. Ao mesmo tempo, ela é instantânea e o expectador nem teria 

consciência dessa realidade em suas relações cotidianas. No Jornal Pequeno, 

O Sr. Kilowatt afirma em um anúncio que, “quando querem iluminar um 

corredor escuro ou outra dependência da casa, ouvir o rádio e passar roupa, 

chamam-me e chego tão prontamente, que nem pensam nisto!” 29. 

A energia elétrica também aparece como mediadora dos cuidados que 

os pais devem ter com seus filhos. Em um anúncio do Diário da Tarde, são 

propostos os dez mandamentos para uma visão saudável30, no qual não 

aparece nenhuma menção direta à lâmpada específica para cada atividade. A 

ligação se estabelece a partir das demandas de iluminação requeridas para 

que se tenham os olhos saudáveis, requisito essencial para a felicidade e 

realização pessoal. Além disto, a iluminação correta pode amenizar o pesar 

dos anos, protegendo as pessoas dos efeitos normais da velhice.  

                                                           
28

 Folha da Manhã Vespertina, 10/06/1938, p. 05. Fonte: APEJE. 
29

 Jornal Pequeno, 03/03/1937, p. 3. Fonte: FUNDAJ. 
30

 1. Considera os teus olhos como um tesouro sem par, porquanto serão os únicos que jamais 

terás. 2. Nunca sobrecarregue os teus olhos ou abuses deles. A cegueira, parcial ou total, poderá 

disto advir. 3. Não importa o que estejas fazendo: protege os teus olhos, pois a visão é vital à tua 

saúde e à tua felicidade. 4. Deves compreender que teus olhos não podem cuidar de si e que 
precisam de cuidados e atenção constantes. 5. De quando em vez, os teus olhos devem ser 

examinados por um especialista. 6. Segues os conselhos que te forem dados, e, se precisares de 

óculos, usa-os constante e alegremente. 7. Deves ter em mente que, sem luz, não pode haver 

visão, e que a luz adequada aos teus olhos é essencial para a conservação da visão 8. Lembra-te 

que, da infância à velhice, os olhos estão, constantemente, sofrendo alterações e que, quanto 

mais velhos forem, mais luz precisam. 9. Não deves julgar que a luz, de per si, pode corrigir 

defeitos de visão ou curar moléstias dos olhos. 10. Deves compreender que a luz adequada é um 

preventivo contra moléstias dos olhos e, dentro das tuas possibilidades, deves proporcionar essa 

luz aos teus olhos e aos olhos dos que dependem de ti (Diário da Tarde, 30/07/1937, p. 4. Fonte 

APEJE). 
30

 Jornal Pequeno, 27/07/1938, p. 6. Fonte: APEJE. 
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Mais do que saúde, a eletricidade permitiria a entrada, finalmente, das 

realizações da modernidade nos lares. Isso por que “boa iluminação, rádio, 

refrigeração, assoalhos bem encerados e móveis sem poeira – são algumas 

das maravilhas que a eletricidade (...) realiza nas residências modernas” 31. A 

energia foi erigida quase como uma chave que abriria os lares para as 

realizações das quais o sistema tanto necessitava. Se ela era a chave, os seus 

dispositivos elétricos constituíram as fechaduras que juntos prometiam um lar 

mais são, límpido e feliz. 

 

1.2 O encanto do progresso: eletricidade e transformações  

 No início do século XX, o Recife vivenciou surtos de modernização que 

foram mais agudos durante o governo de Sérgio Loreto. No cerne dessas 

intervenções, havia a preocupação das elites em dotar o espaço urbano de 

representações modernas, no momento, ainda perpassadas pelos ideais de 

luxo e pelas certezas do progresso que tanto marcaram a Belle Époque na 

Europa, no final do século XIX. Existia uma grande exaltação do futuro, 

esfacelou-se ante o horror das duas guerras mundiais e da crise sem 

precedentes no ano de 1929. O período ainda construiu dois grandes símbolos: 

a energia elétrica e a velocidade expressa nos meios de transporte32. 

A antiga vila de pescadores tem no governo de Maurício de Nassau, 

durante o século XVII, a necessidade de construção de uma cidade que possa 

comportar a sua população de origens diversas, consistindo em um primeiro 

contato com os ideais modernizadores. Já no século XIX, durante o governo de 

Rego Barros, o Conde da Boa Vista, o afrancesamento da cidade se expressa 

pela vinda de Louis Vauthier que constrói o Teatro Santa Isabel, a Ponte Pênsil 

da Caxangá e o Mercado de São José. 

Uma onda de reformas urbanas varre as principais cidades brasileiras na 

década de 1910. Esse processo se iniciou no Rio de Janeiro e depois seguiu 

para Belém, Porto Alegre e Recife. Em comum, havia a necessidade de 

combater a imagem de cidades insalubres e desorganizadas, gerada em 

grande parte pela miséria e pelo crescimento populacional tão característico da 
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 Jornal Pequeno, 27/07/1938, p. 6. Fonte: APEJE. 
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 A luz elétrica já havia sido o grande destaque da Exposição Universal de Paris em 1900, com 

a iluminação da Torre Eiffel. 
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modernidade. Antigos marcos locais, os arcos construídos na beira das pontes, 

foram destruídos para dar lugar a largas passagens mais adequadas aos 

automóveis. Esses arcos, realizados no período holandês, tinham, inicialmente, 

a função de vigília e depois se tornaram símbolos religiosos. Ao mesmo tempo, 

as vielas históricas que constituíam o bairro do Recife deram lugar a várias 

avenidas que convergiam para uma antiga praça, chamada atualmente de 

Marco Zero.  

O porto, antiquado para a época, não conseguia receber as grandes 

embarcações e transatlânticos, havendo a necessidade de colocar os turistas 

em pequenos botes que os transportavam até terra firme. Ocorreu a dragagem 

de seu leito e uma modernização de sua estrutura. O plano de Saturnino de 

Brito leva, em 1915, água encanada e esgotamento sanitário para uma 

pequena parte do bairro do Recife. Além disso, segundo o cronista Mário Sette, 

no mesmo ano, a energia elétrica ainda era encontrada em poucos pontos da 

cidade, mas será estendida ao longo das décadas posteriores33.  

Esse tipo de tecnologia implicou em modificações no cotidiano e em toda 

uma série de novas representações sobre o eu e o outro. O autor narra que, 

antes da eletricidade, as ruas eram iluminadas a gás encanado. Os lampiões 

eram acesos por um profissional que seguia com uma vara, acendendo-os um 

a um. Segundo ele:  

 

No dia 26 de maio de 1859 todos acreditavam na 
chegada do Sr. Gás. Inauguraram-se nesse dia os 
primeiros lampiões na Rua Nova. Foi uma festa. Veio 
gente dos arrabaldes e de Olinda ver a „nova luz‟ que 
todos achavam forte, bonita e admirável 34. 

 

Tal sentimento pela iluminação parece ser algo que perpassa os tempos 

modernos. Se hoje a iluminação do final do ano ainda nos causa espanto e, 

entre os designers, é alvo de críticas técnicas, nos anos 1930, essa admiração 

e perplexidade não estavam distantes do que podemos encontrar atualmente. 

Nos festejos da virada do ano, de 1929 para nossa década de estudo, 
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 Ela vai se tornar, relativamente, disseminada até a década de 1930, quando os anúncios de 

casas passam a mostrá-la não como algo diferencial, mas como um item doo check list do 

imóvel. 
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 SETTE, Mário. Terra Pernambucana. 10ª edição. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do 

Recife, 1981, p. 184. 
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trouxeram como principal atrativo a iluminação elétrica35. Curiosamente, em 

uma matéria veiculada no Diário da Tarde, em 1938, observam-se os lampiões 

típicos do século XIX (observar a foto na imagem 03). Ela os retrata como 

sendo símbolos do passado que muitos querem retirar para que cedam seus 

lugares aos postes de cimento armado ou de ferro36. Aqueles momentos de 

alegria e veneração parecem ter ficado, segundo a matéria, para trás; 

realmente, como lembranças de cronistas e poetas. Enquanto um dos maiores 

símbolos modernos, ela não causava apenas admiração, mas medo diante do 

desconhecido e dos choques a que as pessoas estavam submetidas.  

Outro símbolo da modernidade, a 

velocidade passou a ser vivenciada 

cotidianamente pelas ruas da cidade 

ainda em momentos anteriores à 

década de 1910. Canoas, burros, 

cavalos e carruagens eram, durante o 

século XIX, os principais meios de 

transporte para longas distâncias; e, 

para as menores, restavam os pés 

como a única alternativa. Depois 

surgiram as maxambombas que eram 

trens de vagões pequenos que partiam 

do Teatro Santa Isabel rumo aos 

subúrbios e para Olinda. Elas foram 

substituídas pelos bondes de burros, 

“baús” como eram apelidados no início 

por serem fechados. Eram mais rápidos, 

contudo, nas subidas das pontes, os 
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 Sylvia Couceiro inicia sua tese de doutorado mostrando os preparativos para a chegada da 

década de 1930; e aponta a admiração que os contemporâneos possuíam com a aproximação da 

nova década. Observar a obra COUCEIRO, Sylvia. Artes de Viver a Cidade: Conflitos e 

Convivências nos espaços de diversão e prazer do Recife dos anos 1920. Tese (Doutorado em 

História) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004.
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 Diário da Tarde, 27/07/1938, p. 02. Fonte: APEJE. 

 

Imagem 03: Diário da Tarde, 27/07/1938. 

Fonte: APEJE. 
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burros necessitavam ser trocados, porque não aguentavam o peso. A cidade 

respirava outra relação com o tempo, que não se parece tanto com o nosso 

cotidiano, hoje, tão agitado. O cronista Mário Sette relembra: 

 

Naquele tempo não havia muita pressa. A cidade 
era mais calma. Tudo ficava menos longe. As 
carroças eram puxadas por bois. Os bondezinhos 
de burros mesmo no seu passo lento, serviam 
bastante e tinham sua grande utilidade como meio 
de transporte37 

 

Esse mundo, mais lento, sem pressa, começa a se esfumaçar diante dos 

novos tempos. Em 1914, surgem os bondes elétricos e, nos anos seguintes, o 

carro se torna um veículo, relativamente, comum38. Bairros antes longínquos 

como a Várzea ficam acessíveis em pouco tempo. Durante os anos de 1930, a 

cidade também tem seus céus convivendo com os voos de aviões para a 

Europa e Estados Unidos, além de receber o Graf Zeppelin que, com seu 

tamanho gigante, possibilitava às pessoas se deslocarem, relativamente, 

rápido. Símbolo do período moderno, esse dirigível passou por diversas 

cidades ao longo do mundo, constituindo linhas aéreas. Segundo Gilberto 

Freyre, o Recife foi a primeira cidade do Brasil em que ele pousou, e está entre 

as pioneiras dos voos de aviões comerciais39. Na imagem 04 (próxima página), 

podemos vê-lo, sobrevoando o prédio do Diário de Pernambuco como em um 

diálogo entre a imponência da edificação com as curvas modernas e 

aerodinâmicas do dirigível.  
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 SETTE, Mário. Terra Pernambucana. 10ª edição. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do 

Recife, 1981, p. 184, p. 208. 
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 De acordo com Daniel Vieira, “do início do século XX, quando da chegada do primeiro auto 

ao Recife, a cidade passa a contar com pouco menos de 1100 automóveis, em maio de 1925. 
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cinco mil veículos da cidade” in VIEIRA, Daniel de Souza Leão. Paisagens da cidade: Os 

olhares sobre o Recife dos anos 1920. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
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Essa imagem nos atesta que a cidade passa a ser o reduto de diferentes 

representações por parte de seus cidadãos. Conforme afirma Antônio Paulo 

Rezende: 

 

uma cidade são muitas cidades e é preciso interpretar 
como esses contrapontos sobrevivem e se 
complementam, numa relação onde mudança e 
permanência não se superpõem, porém nos alertam para 
a complexidade da cultura40 

 

Assim, compreender a cidade, enquanto diversas representações, enriquece a 

sua história e permite compreendê-la em sua multiplicidade e não como um 

caminho único e linear.  

                                                           
40

 REZENDE, Antônio Paulo de Moraes. Cidade e Modernidade: registros históricos do amor e 

da solidão no Recife dos anos 1930 IN História: Cultura e sentimento. Recife, Cuiabá: UFPE, 

UFMT, 2008, p. 50. 

 

Imagem 04: Revista Pra Você, 31/05/1930, nº 15. Fonte: BPE. 
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Uma nova etapa no processo de modernização ocorre durante o 

governo de Sérgio Loreto, de 1922 a 1926. Os grandes marcos da sua gestão 

são as construções da Avenida Beira-Mar (atual Av. Boa Viagem) e do Derby. 

Além dessas obras de grande vulto, foram feitos calçamentos de ruas e 

arborização da cidade. O carro sempre estava interferindo nas decisões a partir 

de sua maior disseminação no espaço urbano. 

A construção da Avenida Beira-Mar teve para os seus contemporâneos 

uma dimensão de obra faraônica. Até então, era uma região alagadiça, repleta 

de mangues que foram, devidamente, dragados e canalizados. Obra 

controversa, possibilitou para os contemporâneos uma paisagem racional, com 

sua forma larga e em linha reta que era arejada pela brisa marítima. Ela era 

ladeada por coqueiros e pelos cabos da iluminação elétrica e ainda contava 

com uma linha de bonde.  

O Derby também teve uma grande modificação em sua estrutura, uma 

vez que era uma região praticamente de mangues. O ajardinamento e a 

remodelação da praça convivem com o prédio do Mercado Modelo41 de 

Delmiro Gouveia em estilo renascentista, que mais tarde veio a abrigar, em 

seus prédios, o atual quartel da Polícia Militar.  

Além dos aspectos relativos ao traçado urbano, é na década de 1920 

que ocorre uma polarização sobre os rumos que a modernização deveria 

tomar. De um lado, Joaquim Inojosa, intelectual futurista42 que, após uma 

viagem que fizera para São Paulo, tornara-se defensor das mudanças culturais 

e do seu tempo; de outro, Gilberto Freyre43, que propunha um progresso com 

apego às tradições. 

Joaquim Inojosa vai ainda jovem para São Paulo, quando tem contato 

com artistas e modernistas. Segundo Neroaldo Pontes de Azevedo, o jovem 

escritor teria assimilado os conceitos sem um trabalho crítico elaborado. Assim, 

se tornou um grande defensor da causa, chegando a lançar uma revista 
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 O Mercado Modelo se configurou como uma experiência importante para o consumo, uma 

vez que nele eram vendidos diversos produtos desde o século XIX. Além disso, ele já contava 

com iluminação elétrica, esgoto e água encanada.  
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 Os contemporâneos não utilizavam a palavra modernista, conforme adotamos 

contemporaneamente. Para tal, preferiam utilizar o nome de futuristas. 
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 Gilberto Freyre foi um dos primeiros intelectuais a propor que a mistura de raças não fosse 

vista como degradação.  
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intitulada Mauriceia44. Em diversos artigos, ele cita a necessidade da cidade em 

se tornar modernista, pois:  

 

nas primeiras décadas do século atual [século XX] que 
não era mais o século de carros de boi, porém „do 
automóvel e do aeroplano‟. Os tempos são outros „a hora 
que passa, a civilização, de hoje, apresenta um traço 
febril, nervoso, agitado, que influi na mentalidade, pela 
atuação vigorosa do meio sobre o homem.45 

 

Portanto, para Inojosa, a mudança no comportamento e a própria mutação do 

viver moderno faziam premente uma nova forma de mentalidade. 

Se no campo intelectual pudemos observar uma guerra na cidade, o 

cotidiano passa a ser invadido nos anos 1920 por uma série de novos 

produtos. Vitrolas, ventiladores, lâminas de barbear e outras invenções 

modernas46 adentram às casas das pessoas, trazendo a modernização para a 

esfera da vida privada. 

Estes produtos se ligam a uma sociedade que organiza e concebe os 

seus artefatos de maneira diferente dos momentos iniciais da Revolução 

Industrial, ainda focada nos produtos têxteis, e que tinha como principais bases 

o carvão, o vapor e o ferro. No século XIX, principalmente, a partir de 1870, 

ocorre a Revolução Científico-Tecnológica, ou 2ª Revolução Industrial que leva 

ao setor produtivo as principais inovações científicas, além de explorar novos 

potenciais energéticos como a eletricidade e os derivados do petróleo. 

Esses produtos se inserem em um mundo que começa a se modificar 

também esteticamente. Como afirma Lipovetsky, a moda invade o cotidiano e é 

um fenômeno característico da sociedade moderna. Contudo, teria suas 
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origens ainda remontando aos momentos finais da Idade Média. Referindo-se 

ao contexto inicial do fim do período medieval, o autor do Império do Efêmero 

afirma que: 

 

é possível reconhecer a ordem própria da moda, a moda 
como sistema, com suas metamorfoses incessantes, 
seus movimentos bruscos, suas extravagâncias. A 
renovação das formas se torna um valor mundano, a 
fantasia exibe seus artifícios e seus exageros na alta 
sociedade, a inconstância em matéria de formas e 
ornamentações já não é exceção, mas regra permanente: 
a moda nasceu.47 

 

Observamos, em nossos estudos, que a moda é sistematizada no Recife nos 

anos 1920, contudo, atinge seu ápice nos anos 1930. 

Em termos de indumentária, as mulheres na década de 1920 não mais 

se apresentavam utilizando espartilhos e vestidos longos. Inspiradas na moda 

francesa surgem várias casas na Rua Nova que vendem esse estilo moderno. 

Seções das revistas passam a anunciar quais são as tendências e outras 

passam a criticar, intensamente, as novas modas. 

Os anos 1930 serão uma etapa no processo contínuo, marcado pela 

atuação de engenheiros com um pensamento específico sobre o processo de 

evolução da cidade48. O principal marco foi a construção da Avenida 

Guararapes que também procurou eliminar as ruelas que existiam no bairro do 

Recife e deu passagem aos carros e futuramente aos ônibus. 

Os anos iniciais do século XX passam, então, por um processo 

modernizador no espaço urbano a partir do qual o cotidiano das pessoas, tanto 

ao nível privado, com os novos objetos, quanto ao nível público, com as 

transformações urbanas, passa a estabelecer movimentos típicos da vida 

moderna.  
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1.3 O peso do progresso 

A partir dos anos 1930, o progresso não é representado nos jornais do 

período como um símbolo a ser desejado pelas nações e sociedades, mas 

como uma verdadeira obsessão pois sua ausência não permitiria às nações a 

entrada na modernidade. Esse mal-estar mundial foi iniciado com a crise de 

1929, quando as certezas do liberalismo e da democracia ruíam junto com as 

cifras da Bolsa de Nova York.  

Antes disso, a própria situação fatídica da França durante a 1ª Guerra 

Mundial gerou questionamentos sobre esse espelho da cultura nacional. Na 

tentativa de superar o medo da crise e o desmantelamento das instituições, os 

países recorrem ao nacionalismo, apoiando-se, por vezes, em ideias racistas, 

elitistas, enfim, excludentes.  

Em 1914, o Japão e os Estados Unidos já despontavam com grande 

desenvolvimento industrial e econômico, mas era ainda a Europa que detinha a 

supremacia sobre o mundo. Internamente, contudo, era dividida em diversas 

rivalidades aguçadas quando os países com industrialização mais recente, 

como Alemanha e Itália, passaram a reivindicar uma nova divisão do mapa 

econômico mundial. 

Formou-se um sistema de alianças que passou a fornecer os subsídios 

para a guerra. A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e 

Itália; já a Tríplice Entente era formada por uma série de acordos militares e de 

cooperação entre Rússia, França e Inglaterra. Esse sistema permitiu que um 

conflito localizado, logo, pudesse se espalhar a nível mundial. Os Estados 

Unidos se uniram, posteriormente, à Tríplice Entente. 

As elites da cidade sempre andaram em consonância com o resto dos 

países da América Latina ao ver na Europa um modelo a ser seguido, em 

especial o francês. Não apenas enquanto economia, mas nas formas de seus 

prédios neoclássicos e nos trajes das garçonnes. Durante a 1ª Guerra Mundial, 

contudo, o Brasil ficou neutro, embora simpatizasse com o grupo em que se 

inseria a França. Uma parte da alta elite dos militares achava que o exército 

alemão era superior. Em 1917, ocorreu um bloqueio no Atlântico por conta da 

guerra submarina que os alemães resolveram travar. Isso acabou por isolar os 

parceiros comerciais da América Latina e o Brasil se viu forçado a entrar na 

guerra. 
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O sistema político interno brasileiro era bastante frágil e marcado por 

escândalos de manipulação eleitoral. Além disso, a política do café com leite 

privilegiava os estados de Minas Gerais e São Paulo na alternância de poder. 

Esse descontentamento chegou ao clímax durante os preparativos para a 

campanha de 1929, a partir de suspeitas de manipulação eleitoral. Júlio 

Prestes foi indicado pelas forças políticas ligadas ao estado de São Paulo 

como, o então presidente Washington Luís. Os estados da Paraíba, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul fizeram a chamada Aliança Liberal, que indicou 

Getúlio Vargas para Presidente e João Pessoa, governador do estado da 

Paraíba, para vice.  

Após o assassinato de seu vice, Vargas acaba aderindo ao golpe de 

Estado que ficou conhecido como Revolução de 1930. Durante a ação militar, 

os revoltosos dos estados do Nordeste, Rio Grande do Sul e Minas Gerais 

estabeleceram milícias e se apoderaram dos governos locais, depois 

convenceram os efetivos do exército a ajudar a combater o poder federal. 

Washington Luís, embora tenha resistido, acaba por renunciar e segue para o 

exílio. Finalmente, Vargas é empossado por um governo provisório. 

Embora Skidmore defenda que foi, na realidade, uma revolução com 

pouca participação popular, observamos no Recife que existem grandes 

resquícios nas memórias das pessoas mais idosas sobre esse evento. De 

acordo com as pesquisas em história oral realizadas por Antônio Torres 

Montenegro a partir das memórias de pessoas que viveram o movimento, havia 

sim, na cidade, uma grande adesão popular. São várias as lembranças de 

balas nas paredes da fábrica Fratelli Vitta e dos carros passando para a 

tomada do poder. Além disto, edificações residenciais e comerciais foram 

incendiadas, espalhando certo temor pelas ruas. 

A implicação do movimento na vida das pessoas nos foi vital para a 

compreensão da sociedade do período e para entender como essa atmosfera 

foi, relativamente, diferente da que cercou os anos anteriores. O pacto 

federativo de antes da revolução acabou por fragmentar o poder central e, 

quando Vargas assume, passa a fortalecer o governo federal, levando a uma 

centralização cada vez maior do poder. Além de dissolver o Congresso, ele 

institui um regime de emergência e nomeia interventores para o Estado.  
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Em Pernambuco, Carlos de Lima Cavalcanti, dono de usina e um dos 

proprietários dos jornais Diário da Tarde e Diário da Manhã, foi nomeado 

interventor, e futuramente, seria substituído por Agamenon Magalhães. Como 

estratégia de atuação, o primeiro preferiu não se posicionar entre os que 

estavam querendo reformas e os conservadores, conseguindo ganhar a 

desconfiança de todos. 

Em um período de poucas certezas e muitas inseguranças, a década foi 

marcada por várias idealizações de grupos políticos sobre as possibilidades de 

rumos que o Brasil deveria tomar. A esquerda tinha como grande representante 

o PCB, Partido Comunista Brasileiro, que se ligava às orientações diretas de 

Moscou. A insistente política de se voltar ao operariado urbano esbarrava na 

sua pouca quantidade, em relação aos trabalhadores rurais. Foi formada, 

localmente, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, cujo líder político era Luís 

Carlos Prestes. 

A AIB, Ação Integralista Brasileira, representava um grupo de filos-

fascistas, que se vestiam de verde e possuíam uma hierarquia beirando a 

militar. Entre suas políticas, estava o conflito com o grupo de esquerda e um 

Brasil cristão e disciplinado. Plínio Salgado era o seu maior líder. Com o Golpe 

de 1937 e a decretação do Estado Novo por parte de Getúlio Vargas, os 

integralistas acreditavam que teriam maior espaço no governo, mas foram, na 

realidade, cada vez mais cerceados. 

Durante o Estado Novo, Getúlio passa a escolher o corporativismo como 

conjunto de inter-relação com o sistema produtivo. Para isso, foram 

estabelecidas associações separadas, cada uma como representante de 

setores da economia específicos. A coordenação das atividades era delegada 

ao governo federal, que tentava eliminar os conflitos.  

Isso levou a uma redução do poder de mobilização dos sindicatos, 

porque eles não poderiam estabelecer relações diretas uns com outros. O 

recém criado Ministério do Trabalho tinha poder de veto e de recolher e 

canalizar as receitas dos sindicatos. Curiosamente, o setor rural não foi 

contemplado com esse tipo de instituição, estando à margem do processo.  

O Estado Novo passou a se utilizar de elementos selecionados da 

cultura popular como meio de expressão da identidade nacional. Foram 

incentivados os times de futebol e o carnaval do Rio de Janeiro. O desfile das 
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escolas de Samba foi financiado pelo governo federal que ainda contratou Le 

Corbusier para fazer o prédio do Ministério da Educação e Cultura em 1936. 

As percepções sobre o que representou Getúlio para o Brasil não são 

unânimes, mostrando como o Estado Novo teve características tão 

contraditórias. De um lado, existiriam os que se sentiam gratos pelo ganho de 

uma casa e pelos direitos trabalhistas conquistados; de outro, os que foram 

perseguidos politicamente, que sofreram até mesmo tortura e repressão.  

Se os anos iniciais da República levaram à política do branqueamento49, 

nos anos posteriores, outros intelectuais encabeçados por Gilberto Freyre, 

passam a ver a mistura racial como positiva na sociedade brasileira. Em Casa 

Grande & Senzala, os negros são retratados convivendo harmoniosamente 

com os índios e com os brancos. A crise de 1929 levou a um redirecionamento 

dos governos nacionais do terceiro mundo para uma política nacionalista, com 

a construção de um modelo de cidadão ideal, não apenas sob o ponto de vista 

moral, mas também físico. Segundo Santos, a propaganda da época desejava 

um indivíduo que fosse: 

 

trabalhador, dentro dos parâmetros legais de conduta e 
que estivesse enquadrado nos serviços de 
regulamentação sócio-governamental, do controle policial 
intensificado e amparado pelas leis trabalhistas e de 
cidadania50 

 

Esses conceitos se ligaram ao chamado Darwinismo Social, que 

acreditava que os indivíduos mais bem adaptados teriam maior longevidade e 

qualidade de vida, e obviamente, haveria uma oposição aos que seriam, 

biologicamente mais fracos. O lombrosianismo era um braço dessa crença que 

acredita que certos indivíduos seriam propensos, pelo fator hereditário, a 

cometer determinados crimes e seus defensores chegaram a propor a 

esterilização em massa das pessoas que se enquadravam nos fatores 

negativos biológicos.  
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Durante os debates da Assembleia Constituinte que foi feita por Vargas 

em 1933, ocorreu uma tentativa de emenda sobre as políticas de imigração e 

relações raciais. A orientação seria para uma nação nacionalista, branca e 

cristã. Novamente, uma retomada da ideia de branqueamento, tomado 

enquanto política décadas atrás.  

Os japoneses e seus descendentes foram estigmatizados; chamados de 

brasileiros de pele amarela, passaram a ser associados às disfunções do 

fígado que gerariam uma propensão maior a terem a pele em tom amarelado, 

além de tenderem a suar mais que as pessoas comuns. Tal política foi, 

constantemente, levada à frente por Agamenon Magalhães, que acreditava que 

o sangue caucasiano português era superior. O indígena iria condenar a nação 

ao brutalismo das raças selvagens51. 

Agamenon chegou a propor, de forma direta, o branqueamento da 

população, porque, juntamente, com as medidas de interferência pública em 

saneamento, sistemas públicos e educação ajudaria a melhorar a condição do 

mestiço que era visto até mesmo como instável emocionalmente. O contato 

com o branco iria ajudá-lo a desenvolver uma melhor personalidade.  

Em um período com ênfase no trabalho, as indústrias passam a fazer 

crachás, identificando o trabalhador com padrões, tipicamente, lombrosianos. 

Elas passam a arquivar informações sobre os funcionários, com nome 

completo, idade, sexo e exame datiloscópico do polegar direito. Esses fatos 

ajudariam fazer uma análise sobre a personalidade do empregado. 

Como observamos, os anos citados foram, politicamente, agitados e 

trouxeram ao Brasil e a Recife questões próprias. A questão racial é o custo a 

ser pago para trazer os louros do progresso.  

 

1.4 O morar no mangue e o morar nas edificações 

O Recife nasceu de uma pequena vila de pescadores que conviviam 

com alagados, mangues e rios. O rio Capibaribe serviu de guia para os 

flagelados do sertão, que vinham para a capital se instalar, procurando uma 

vida melhor. Ao redor de suas margens, surgem os mocambos que eram 

construídos em áreas alagadas, construções feitas com as palhas e madeiras 
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do próprio rio, que também oferece aos moradores os caranguejos que 

alimentaram gerações de pessoas na chamada, por Zélia Gominho, 

Mucambópolis52.  

As usinas estimularam esse fluxo à medida que não ajudaram na 

formação de uma massa de consumidores. Na realidade, geraram uma mão de 

obra reserva. À substituição dos trabalhadores por máquinas e a sua perda de 

espaços para plantar culturas de subsistência somaram-se os baixos salários, 

que chegavam a 1$500. Tal população via na capital uma possibilidade de 

trabalho, uma vez que, no início da década, existiam pouco mais de mil 

empresas de diversos portes e áreas de atuação no Recife, por exemplo, a 

indústria têxtil chega a empregar mais de cinco mil pessoas.  

Segundo números da época, a proporção desses casebres chega a 

assustar. Existiam no período 23.869 prédios e 23.210 mocambos, portanto, 

um número quase igual de construções. Os bairros de Poço, Várzea e Graças 

passam a ser locais de maior concentração das habitações. Nesses bairros, 

havia muitos sítios e os proprietários faziam o arrendamento das terras. 

Chegavam a receber o foro de mais de setecentos inquilinos. A população, 

quando chegava aos terrenos, realizava a drenagem dos mesmos, cavando a 

terra e colocando a lama para secar. Os terrenos nos quais se instalavam, 

ainda forneciam a carne de caranguejo que alimentava os adultos e dava caldo 

para as crianças.  

Em termos higiênicos, as habitações eram tão arejadas quanto as casas 

da Av. Beira-Mar; contudo, havia uma grande proliferação de insetos. No 

inverno, a situação se agravava, era necessário trocar “as cobertas de palha 

das casas de barro armado” 53. Além disso, o encharcamento do terreno 

poderia levar ao desabamento das áreas. Essas moradias geravam a 

disseminação de doenças como “tuberculose, sífilis, difteria, disenteria, sezão, 

lepra, febre amarela e de mortalidade infantil” 54. 

Alternativa de moradia eram os cortiços do centro do Recife que se 

localizavam em antigos sobrados na Rua da Praia. Seu valor era equivalente 
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ao de um mocambo, somando-se a possibilidade de ir trabalhar a pé e 

economizar a passagem de bonde. Mas eram locais pouco higiênicos e o que 

acabava disseminando doenças entre a população, notadamente, a 

tuberculose55.  

Embora o incômodo com a Mucambópolis já date de momentos 

anteriores à década de 1930, foi nesse período que a luta foi sistematizada. 

Mais ainda, ganhou ares de luta social contra a miséria, identificada 

transferência de moradores para regiões mais higiênicas. Carlos de Lima 

Cavalcanti, em 1934, decretou uma série de medidas visando diminuir o 

volume de mocambos na capital. Proibiu a sua construção, reconstrução e 

licença de conserto. Além disto, até o ano de 1936, a prefeitura tentou deslocar 

os moradores mais pobres do centro para outros bairros como Areias, 

Afogados, Cabanga e Caxangá. No seu governo, julgava ser necessário fazer 

dos bairros centrais o espelho para o progresso urbanístico, assim como 

ocorreu no Rio de Janeiro. 

Todos os tipos de miseráveis passaram a ser combatidos diante dessa 

luta, identificada até mesmo como uma guerra nacionalista:  

 

mendigos, prostitutas, alcoólatras, toxicômanos, vaga-
bundos, delinquentes, doentes mentais, ambulantes, 
entre outros, eram considerados os tipos „degenerados‟ 
que deviam ser removidos do centro. O importante para o 
governo era „limpar‟ o centro da cidade56. 

 

 Os bairros circunvizinhos ao centro deveriam ser os locais onde haveria 

uma maior expressão da cultura civilizada. Foram gastas enormes somas de 

dinheiro para empréstimos de aquisição da casa própria. A ocupação dos 

bairros circunvizinhos facilitaria a mobilidade dos habitantes. A Predial 

Nordeste S.A. foi uma empresa que atuou, intensamente no ramo, buscando 

incentivar os empreendimentos para a família branca e de um extrato social 

melhor. 
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Mas, é de fato, a partir de 1937, que haveria medidas mais efetivas 

contra as habitações dos pobres, que iriam culminar com a formação da Liga 

Social Contra o Mocambo, em julho de 1939. Havia uma união entre a causa 

urbana e social, ao ponto de se imaginar que a erradicação dos mocambos 

resolveria o aspecto social da cidade e também ajudava a causa nacional.  

O urbanismo, a engenharia e a arquitetura surgem nesse século com 

grande importância. Diversas cidades passam, até mesmo, a serem 

administradas por engenheiros, e Recife, em 1931, foi governada por um, 

Antônio de Góis Cavalcanti. Como portadores da modernização, Vargas 

regulariza a profissão e Agamenon quase duplica os salários em Pernambuco.  

A prefeitura contratou Nestor de Figueiredo que realizou estudos em 

torno do urbanismo, além de Roberto Burle Marx que se encarregou dos 

projetos de paisagismo e de arborização. A cidade ganhou uma larga avenida 

chamada 10 de novembro (atual Av. Guararapes) que era uma vitória da 

racionalização sobre as construções antigas com suas ruelas e becos, 

basicamente, compostos de uma série de estabelecimentos não higiênicos. 

Suas metas eram ambiciosas, entre elas, extinguir aquelas construções, 

dando aos moradores casas populares e de fácil aquisição. Houve no período 

uma série de abusos e destruição dos mocambos e a maior parte não recebia 

uma nova casa em compensação. Segundo números do período, entre 1939 e 

1944, foram demolidos pouco mais de 12 mil mocambos e construídas por 

volta de 7.500 habitações57. 

Os poucos que receberam novas habitações, contudo, viviam em casas 

de alvenaria, contendo toda uma estrutura moderna, como “iluminação, 

energia, água, transporte e escolas” 58. Esses moradores passavam, então, a 

ter dentro de seu espaço privado, a possibilidade, mesmo que remota, devido 

ao valor aquisitivo, de acessar bens que os mocambos com sua estrutura 

precária inviabilizavam. Os rádios, geladeiras e fogões passaram a ser uma 

das probabilidades de consumo dessas pessoas, que também tinham à sua 

disposição um sistema de créditos para aquisição. Embora a Liga tenha tido 
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uma grande atuação, não conseguiu eliminar o fato existente, pois não seria 

suficiente apenas resolver a questão da moradia, mas sim de toda uma relação 

com o problema social. A prova disso são as palafitas que até hoje subsistem 

em certas áreas dos bairros dos Coelhos e de outros do Recife. 

Aos construirmos o capítulo, procuramos, então, realizar um trajeto no 

qual pudéssemos compreender melhor as transformações pelas quais a cidade 

passava e que reflexos o processo gerou para as representações sobre a 

energia elétrica e, consequentemente, sobre as moradias. Normalmente, as 

empresas e seus anúncios pregavam a necessidade desse meio tecnológico, 

enfatizando a sua importância para uma vida feliz e confortável. O Sr. Kilowatt 

personificou as qualidades do meio tecnológico em um papel cada vez mais 

ubíquo. 

Depois, analisamos as modificações que as representações sobre o 

progresso sofreram na cidade e no mundo, dando destaque para a iluminação 

elétrica e para a velocidade. Os anos 1930 foram aqueles em que o progresso 

surge como uma necessidade inerente das sociedades, muito em decorrência 

da crise do liberalismo, com a crise de 1929 e com as crises políticas após a 1ª 

Guerra Mundial. 

Diante do medo da falência das instituições, os debates internos sobre 

os rumos do país foram estabelecidos na Revolução de 1930 e no golpe que 

instituiu o Estado Novo em 1937. Nesses movimentos, solapar a antiga 

república corrupta veio acompanhado por um desejo de eliminar as minorias 

étnicas para fazer uma limpeza racial no Brasil. Por outro lado, eliminar os 

mocambos, focos de doenças e miséria, passou a constar entre os principais 

objetivos do período. Os poucos moradores que receberam casas de alvenaria, 

dispunham de energia elétrica entre os ganhos, e junto com ela, havia uma 

possibilidade enorme de consumo de objetos elétricos, que é, justamente, o 

alvo dos capítulos seguintes. 
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2. O moderno sistema de objetos, agora elétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo foi reservado para o estudo dos produtos que circulavam 

no comércio do período dos anos 1930. Nosso objetivo foi nos interrogar sobre 

como seria a relação entre a forma e a função, além de tentar compreender 

como os objetos se comunicavam dentro do ambiente doméstico. A tradição 

racionalista do design, assinalada pelas Bauhaus e Escola de Ulm, pregava 

que a forma deve seguir a função. Contudo, será que observaremos esse 

estratagema nos produtos anunciados nos jornais do período? A forma segue, 

realmente, a função? Qual é o papel do designer nesse processo? Como os 

objetos se relacionavam entre si e com as pessoas dentro desse ambiente? 

Considerando-se a vigência de uma época na qual a criatividade é 

exaltada como uma obsessão, não estamos à procura de mentes únicas e 

brilhantes, mas das motivações e conceitos gerais que os projetos 

apresentavam em seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a linha do tempo 

não foi o critério absoluto sobre o qual procuramos uma forma que evoluiu a 

partir da outra. Segundo Adrian Forty, a teoria evolucionista não reina mais 

absoluta na Biologia e não há motivos para se conferir uma característica 
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biológica para as coisas59. Objetos não são seres vivos. Então, a linha do 

tempo serve mais como um guia para que nosso olhar percorra as 

características mais gerais que encontramos e sobre as quais podemos refletir 

em consonância com os ideais da época. 

Para metodologia de análise, recorremos às funções do produto 

propostas por Bernd Löbach. Para ele, o produto possui funções que refletem 

os aspectos essenciais da sua relação com o usuário60. Embora devam ser 

manipuladas, conscientemente, no mundo industrial pelo designer, elas não lhe 

são exclusivas. Por exemplo, uma pedra atua sobre nossa percepção a partir 

de suas cores e sua forma (função estética), ao mesmo tempo em que pode ter 

o poder de evocar figuras, portanto, remetendo a um conceito (função 

simbólica). O que ela não teria, diferentemente de um objeto industrial, seria o 

principal motivo de sua existência, para o autor, a sua funcionalidade 

premeditada, planejada. 

A função prática se refere, justamente, aos padrões de utilização de um 

determinado objeto e englobaria “todos os aspectos fisiológicos de uso” 61. 

Embora abrangente, a definição pode ainda ser ampliada de acordo com 

nossos objetivos. Em uma cadeira, ela pode ser bem aplicada, porque o 

encosto é feito para apoiar a coluna e o assento para o corpo. Em nosso 

estudo, porém, a geladeira tem a função primordial de conservar os alimentos, 

não estando diretamente ligada à fisiologia humana; mesmo assim, podemos 

considerar os puxadores, a forma de disposição das prateleiras, o uso do timer 

e outros aspectos como funcionalidade.  

Em relação ao rádio, a função prática primordial é captar ondas e 

reproduzir o som; mesmo assim, a disposição dos interruptores e demais 

aspectos constitutivos nos permitem fazer análises de outras funções. O 

importante é não restringir a função ao aspecto orgânico-corporal (afinal o 
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homem não se abriga dentro da geladeira), mas ampliá-la para outros aspectos 

de utilidade do produto. 

A função estética, por sua vez “é um aspecto psicológico da percepção 

sensorial durante o seu uso” 62. O autor diz que a aparência material do 

ambiente é percebida pelos sentidos e esse processo é relativo à função 

estética. O designer manipula os aspectos materiais que um determinado 

objeto poderia ter para que possa ser mais aceitável. Cor, textura e forma são 

variáveis modificadas com o objetivo de atrair os compradores. Não teremos 

muitas vezes como abordar a textura e os materiais utilizados devido à falta de 

informação nas propagandas do período e por não dispormos de exemplares 

da época. Contudo, em alguns momentos, obtivemos as informações por meio 

de fontes bibliográficas.  

Finalmente, a função simbólica se liga aos aspectos imateriais do objeto, 

que fazem com que ele se ligue às experiências anteriores ou símbolos 

culturais. “A função simbólica dos produtos é determinada por todos os 

aspectos espirituais, psíquicos e sociais de uso” 63. No caso dos 

eletrodomésticos em estudo, os símbolos sociais, citados na bibliografia do 

período, referem-se à art déco e ao streamlining; outras abordagens enfocam o 

status social diferenciado de determinada camada da população, à qual os 

objetos eram, preferencialmente, destinados. 

As funções estética e simbólica são, para Forty, a mola propulsora que o 

designer utiliza para modificar o formato que as coisas possuem. Esse seria, na 

visão do autor, o principal aspecto a ser desenvolvido pelo profissional. 

Poderíamos ser questionados sobre a validade do uso desse modelo em 

relação aos objetos do período, sob o risco de incorrer em anacronismo; 

porém, queremos deixar claro que, essas funções podem ser aplicadas de uma 

forma geral, como já o fizemos no mundo natural. Em nosso caso, mesmo que 

os profissionais envolvidos no projeto não estivessem aplicando o conceito de 

forma objetiva e sistematizada, sempre pensaram nas relações estéticas, nos 

símbolos sociais e no próprio funcionamento do produto. 

Queremos destacar que, as citadas funções também podem ser 

aplicadas às análises de ambientes, desde que haja a devida adaptação aos 
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problemas próprios desses tipos de design. Neles há a utilização de 

determinados materiais que se combinam com objetos para configurar um 

sentido e também são pensados os ambientes sob o ponto de vista funcional, 

tanto em termos de espacialidade e circulação, quanto em relação ao conjunto, 

ou sistema dos objetos. 

Complementando o nosso raciocínio, se a função estética e a prática 

parecem perfeitamente conciliáveis em Löbach, a partir do momento em que a 

estética responde ao atrativo de venda e a de uso ao principal objetivo do 

produto, para Jean Baudrillard ocorre o desenvolvimento das noções de 

modelo e de série. Não há para ele o equacionamento, mas uma tensão entre 

a idealização e a realidade da seriação do objeto industrial.  

Para ele, o modelo  

 

é uma imagem genérica feita da asserção 
imaginária de todas as diferenças relativas e cuja 
fascinação reside no próprio movimento que leva 
a série a se negar de uma diferença à outra, de 
uma circulação intensa, de um remeter 
multiplicado, de uma substituição indefinida64 

 

Na visão de Baudrillard, o modelo se requer ligado ao absoluto e é sempre 

ativado pelas pequenas diferenças que a realidade serial do objeto imprime 

sobre ele. Essa diferenciação faz com que as pessoas dependam formal e 

psicologicamente da existência dos modelos sempre pensados em termos de 

individualização. Frases como “este modelo aerodinâmico”, “esta forma 

moderna”, “este modelo barato”; são expressões as quais a publicidade vai 

individualizando o produto.  

Podemos acrescentar que alguns objetos apresentam a materialização 

do modelo, como é o caso dos desfiles de design de moda. Ao irem para as 

lojas, os materiais superiores de tal modelo da passarela acabam por sofrer 

alterações, como o uso da serigrafia. Na passagem, a série representa uma 

queda no padrão de qualidade da função estética, este padrão será sempre 

levado também para os demais sistemas de objetos. Em nosso caso, o modelo 

existe apenas enquanto virtualidade, porque os eletrodomésticos já nascem 
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enquanto realidade serial. As pequenas diferenças é que serão responsáveis 

por ativar na mente dos expectadores os modelos.  

Assim, essa ideia vaga que representa o modelo irá estabelecer a 

ligação com o consumidor e contribui para que um produto tenha êxito no 

mercado. O designer de sucesso não seria, portanto, o mais criativo, mas o 

que conseguir captar os modelos gerais da sociedade e inseri-los nas séries. 

Por isso, o profissional na área é entendido enquanto um ser social, não um 

inovador sobre o qual a história do design deve ser contada; o produto de 

sucesso é o que encarna os objetivos gerais da sociedade, ativados dentro da 

relação modelo e série. 

 

2.1. As partes de um sistema 

Durante nossa pesquisa, pudemos constatar que os anúncios da década 

de 1930 se comportavam de maneira diferente dos da década anterior. Os 

novos objetos ainda com a forma tosca e chamados pela historiografia local 

como “invenções modernas”, não mais foram à regra nos anúncios.  

Ocorreu, no período em estudo, uma relativa estabilização em certos 

tipos de produto que passaram a ter sua forma cada vez mais modificada de 

acordo com o passar do tempo. Uma nova maneira de se relacionar com os 

objetos é construída, sendo enfatizadas pequenas diferenças físicas que 

surgem pela manipulação da função estética. Cor, texturas e, principalmente, 

rearranjo de unidades formais, propõem uma ilusão de personalização do 

consumo dos objetos. Individualizações na série, que revelam modelos com 

suas diferenças marginais. 

De acordo com Adrian Forty, até a década em estudo, a forma dos 

eletrodomésticos ainda não era bem acabada na Inglaterra. Lá, as indústrias de 

energia eram proibidas por lei de produzirem objetos elétricos e os que 

existiam, não gastavam muita energia. Havia, por consequência, a falta de 

possibilidade de retorno financeiro. Mas, o motivo maior para a falta de 

investimentos ainda era a pouca disseminação da tecnologia, o que dificultava 

o lucro, principal razão de existir das empresas. 

Durante a década de 1930, as empresas na Inglaterra já conseguiram 

promover certo barateamento no custo da eletricidade, criando uma possível 

demanda para os produtos. Por outro lado, elas entraram em contato com a 
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experiência americana de dotar os aparelhos de uma forma cada vez mais 

moderna, diferente. Essa experiência nasceu, diretamente, do setor produtivo, 

ao contrário do que se verificou no contexto da Alemanha, à época da Escola 

da Bauhaus, baseada no academicismo. Essa distância, contudo, não se 

observou no espaço construído, havendo uma grande disseminação dos ideais 

industriais na Arquitetura, gerando o chamado Estilo Internacional.  

A Bauhaus foi uma escola fundada na Alemanha, em 1919. Embora seja 

lembrada por seus ideais funcionalistas, experimentou, logo em seus 

princípios, uma fase expressionista, quando os alunos eram estimulados a 

utilizar a sua livre criação. Baseando-se em uma visão socialista de mundo, ela 

passa a pregar a honestidade dos materiais, evitando, o uso de qualquer 

elemento decorativo. Os objetos apresentam uma construção geométrica bem 

definida, com uso de cores, sobretudo primárias e utilizando materiais 

modernos como o aço. Embora tenha sido uma experiência curta, foi de grande 

influência sobre o Design, servindo como ponto de partida para a matriz 

racionalista, que encontrou seu ápice na futura Escola de Ulm65. Em comum, 

essas escolas acreditavam que, de alguma forma, o Funcionalismo iria gerar 

um mundo, relativamente, igualitário a partir dos objetos. 

Já a experiência americana passou a captar a existência de uma 

sociedade cada vez mais voltada para o visual. Mudança que foi gerada, em 

grande parte, pela evolução que ocorreu no meio tecnológico do século 

passado. Os transportes públicos passaram a levar cada vez mais pessoas a 

pontos antes inacessíveis; os jornais estampavam diversos anúncios com 

ilustrações e fotografias desses lugares, os cartazes de divulgação ganhavam 

as ruas, explodindo nas cores do modern style. As grandes metrópoles 

começam a crescer e inflar, passando, elas mesmas, por grandes reformas 

urbanas, como já analisamos no capítulo 1. É natural que nesse contexto as 

pessoas tenham menos tempo para o outro e que elas também não troquem 

experiências nem vejam os valores mútuos.  

A pressa do olhar é requisitada em uma sociedade que não para. O 

possuir passa a ser mais importante, tanto no trajar quanto nos objetos que as 
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 A Escola de Ulm surgirá décadas posteriores e realizará a efetivação do projeto racionalista 

moderno. Sendo responsável pela implantação dos cursos superiores de Design no Brasil, com a 
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pessoas podem comprar. Os signos que as pessoas mostram para os outros é 

que se tornam os valores centrais para a convivialidade. A publicidade, em 

geral, oferece aos usuários a possibilidade de adentrar nessa experiência. 

Sevcenko, ao refletir sobre a sociedade em emergência, afirma que: 

 

a supervalorização do olhar, logo acentuada e 
intensificada pela difusão das técnicas publicitárias, 
incidira, sobretudo, no refinamento da sua capacidade de 
captar o movimento, em vez de se concentrar, como era 
o hábito tradicional, sobre objetos e contextos estáticos66  

 

Dessa forma, a sensibilidade humana foi afetada e o design teve grande 

participação. Talvez um grande exemplo seja o cinema, assistir a um filme 

como o dos irmãos Lumière nos oferece cenas quase estáticas, sem cortes, 

como em uma conotação do mundo lento; já o filme contemporâneo 300 

apresenta tantos cortes seguidos que até para gerações mais novas, é difícil 

captar. O aguçamento da captação humana, do movimento no século XXI, 

encontrou, portanto, um ápice. 

Esse ideal de movimento e de visibilidade foi captado por designers dos 

Estados Unidos, e foi canalizado em torno da forma dos produtos. Não bastava 

a ele ser funcional e fácil de usar; seria necessário que as pessoas o 

percebesse como mais moderno, que ele fosse porta-voz da modernidade. Era 

necessário que se diferenciassem em torno da função estético-simbólica em 

relação às demais opções de bens.  

Então, ocorreu, a invenção do estilo, uma “forma de utilizar as mudanças 

na percepção a fim de capturar a imaginação dos consumidores” 67. A atividade 

de designer passa a ser desenvolvida por pessoas que têm formações diversas 

como Engenharia, Cenografia e Vitrinismo. Nos eletrodomésticos, esses 

profissionais captaram o desejo pela velocidade dos carros e aviões no 

streamlining, conforme falaremos mais à frente. 
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 Idem, p. 69. 
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Por outro lado, os Estados Unidos viveram anos anteriores de grande 

crescimento econômico. Sua produção a chegou a crescer mais de 50%. 

Alimentado pelos ideais Fordistas68 de renda e consumo altos, conseguiu 

crescer até a crise de 1929. As empresas passaram então a competir por um 

                                                           
68

 A empresa de Ford foi vital na construção de um novo paradigma de sociedade, não apenas 

para a linha de produção. Ele chegou a aumentar diversas vezes os salários dos seus operários 

enquanto reduzia o valor dos autos. Esse modelo serviu como referência para  o bem-estar social 

pregado por diversas potências. 

 

Imagem 05: Diário da Manhã, 23/03/1938,  

p. 05. Fonte: APEJE 
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consumidor com pouco poder aquisitivo e que não estava disposto a pagar por 

um aparelho que tivesse a mesma aparência. Até este momento, os produtos 

eram feitos basicamente por engenheiros e inventores69.  

Alguns produtos foram elevados a símbolos do período, constituindo um 

sistema básico de objetos que se proporá a existir nos lares tidos como 

modernos. Na imagem 05 (observar página anterior), podemos observar que o 

rádio, a lâmpada e a geladeira são esses elementos básicos, anunciados em 

conjunto. Vistos como uma rede de objetos que foi proporcionada pela 

eletricidade, consideramos que seu conjunto forma uma linguagem tanto ao 

nível estético, quanto ao nível simbólico e prático que conceituamos como 

sistema de objetos. 

Esse sistema mutável pode ser exemplificado no caso dos 

refrigeradores. Durante a década em estudo, observamos, através da 

documentação, a presença de nove marcas diferentes, que passam a mostrar 

seus produtos com algum diferencial. Curiosamente, elas apresentavam, em 

um mesmo ano, sempre mais de uma versão para a mercadoria. Em nome da 

liberdade de escolhaa General Electric divulgou em 1938 um anúncio com seis 

tipos diferentes de geladeiras.  

A variedade de dispositivos do sistema capitalista encontra uma base 

conceitual no liberalismo, doutrina que floresce no século XIX e logo depois 

entra em crise na década de 1930. Essa doutrina vê o consumidor enquanto 

um consolidador dos ganhos que a modernidade traz para a vida das 

pessoas70. O ideal de individualidade é encontrado no consumidor e sua 

reunião, enquanto somatório de desejos, é o mercado. Além disso, prega que 

as escolhas são resultado de um cálculo racional, a partir do qual se consegue 

sempre otimizar a alocação de recursos71. No próximo capítulo, iremos discutir 

e aprofundar a discussão sobre as escolhas, ao debater as ideias de Appadurai 
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 O conhecido Ford Modelo T foi um grande exemplo de produto. Sua configuração seguia, 

basicamente, os padrões utilitaristas da forma, havendo pouca liberdade do consumidor. Como 

disse Ford, o modelo poderia ter qualquer cor, desde que fosse preto. 
70

 SLATER, Don. Cultura do Consumo & Modernidade; trad. Dinah de Abreu Azevedo. São 

Paulo: Nobel, 2002, p. 18. 
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 Esta discussão é aprofundada na obra de SLATER, Don. Cultura do Consumo & 

Modernidade; trad. Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Nobel, 2002. Ele vai demonstrar de 

que forma o liberalismo, que é uma grande doutrina econômica do sistema capitalista, acaba por 

efetivar os programas da Filosofia moderna.  
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acerca do consumo. Por enquanto nos concentramos na idealização dos 

produtos, promovida pelo sistema capitalista de consumo. 

Afirmar que o consumidor é soberano resulta em diversas implicações 

para a modernidade. Em primeiro lugar, liga-se à ideia de que as escolhas são 

privadas e racionais. Nenhum agente externo (Estado, publicidade ou design) 

poderia interferir no processo, pois o indivíduo é autônomo, e, a partir de sua 

racionalidade, realizaria as escolhas de maneira otimizada. As empresas 

captariam os desejos dos consumidores, e na tentativa de satisfazê-los, 

realizam o planejamento necessário72. 

O mercado não chega a ser uma instituição social, porque é uma 

tentativa de encontro entre os desejos individuais. Ele seria: 

 

um mecanismo para traduzir preferências individuais, 
formuladas, de forma privada, numa alocação 
socialmente coordenada de recursos, entre diferentes 
esferas da produção e entre indivíduos com diversos 
tipos e níveis de desejos73. 

 

Mas, se os indivíduos orientam suas escolhas racionalmente, como 

podemos entender o desejo? Para o Liberalismo, o desejo existe antes do 

consumo, constituindo a razão que vai dirigir as escolhas. O importante não é 

entender como ele surge, mas como o satisfazemos, embora não haja 

questionamentos sobre tal procedimento. A natureza do desejo dos indivíduos 

deve ser satisfeita, seja por Coca-Cola ou mesmo por alguma droga. Pois 

estão, em jogo, sua autonomia e sua capacidade de escolhas, racionalmente, 

dirigidas. Obviamente, a sociedade não é de todo perfeita e essa liberdade 

poderia implicar em uma série de prejuízos à coletividade. 

A fartura gerada pelos objetos individualizados coloca à disposição dos 

consumidores a experiência moderna da liberdade. A diferenciação a partir de 

pequenas variações dos bens e a natureza particular de cada produção, que 

procura revestir as séries de novos modelos, gera então novas formas de 

sociabilidade e experimentação do mundo, em que o design passa a ser um 

elemento central. 
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Uma profusão de novos equipamentos, anunciados nos anos 1930, 

propõe em geral uma casa mais limpa, agradável e prática, ligando-se à 

representação que os produtores quiseram imprimir à tecnologia. Segundo 

Baudrillard, esta seria uma das características da sociedade moderna.  

 

Na imagem 06, um fogareiro elétrico possui um cabo que se liga a uma 

chapa metálica; na sua ponta um fio que contém a tomada. A funcionalidade 

básica do produto seria esquentar os alimentos, contudo, o objeto é retratado 

como uma nova possibilidade de servir alimentos sobre a mesa, identificando-o 

com a noção de mobilidade. Em outra propaganda, o Sr. Kilowatt diz o porquê 

do uso do equipamento: 

 

ao preparar os alimentos em um fogareiro elétrico, meus 
serviços são inestimáveis, porque torno os pratos 
saborosos, faço das sobremesas verdadeiras delícias 
servindo também, o leite e o café bem quentes 74  

 

O ferro elétrico foi um objeto bastante recorrente também dentro da 

publicidade, principalmente, nas páginas do Jornal Pequeno. Na imagem 07, 

seu formato se pretende ergonômico, pois agirá como proteção para a mulher 

na hora de passar a roupa. A função prática foi reforçada pelo uso da energia 
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 Diário da Manha, 25/03/1938, p. 6. Fonte APEJE. 

 

Imagem 06: Diario da Manhã, 01/10/1933,  

p. 20. Fonte: APEJE 
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elétrica, porque, segundo o anúncio: “o calor uniforme e a base polida do ferro 

elétrico asseguram um trabalho perfeito. / Não há cinzas para manchar e não 

há brasas para destruir os tecidos” 75. A mudança de plataforma tecnológica 

gerou, segundo a propaganda, ganhos reais que aumentaram a durabilidade 

das roupas e também, naturalmente, protegeriam as mãos e os tecidos do 

calor intenso a que se submeteriam com as brasas. 
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 Jornal o Pequeno, 07/10/1938, p. 6. Fonte APEJE. 

 

 

 

 
 

 

Imagem 07: Jornal Pequeno, 24/09/1938, p. 6. Fonte: APEJE. 



58 
 

O tratamento funcional do 

ferro elétrico ainda previa, de acordo 

com o detalhe de um anúncio do ano 

de 1932 (vide imagem 08), uma 

ranhura que teria ação preventiva 

contra a retirada dos botões das 

camisas. Assim, a dona de casa, 

além de resguardar suas mãos, teria 

ainda a garantia de não precisar 

costurar um botão que ela mesma 

poderia arrancar. Observa-se que, 

funcionalmente, o ferro passou a ter 

uma atividade bastante complexa. 

Por outro lado, observamos que a 

propaganda sempre procurava 

representar a dona de casa com sua 

vida simplificada pelos aparelhos 

elétricos.  

As lâmpadas eram 

dispositivos, basicamente, funcio-

nais. A função estética tem como 

base o vidro, que pode receber algum tratamento. Contudo, a sua forma 

original, praticamente permaneceu a mesma até décadas atrás, quando 

deixaram de ser utilizadas, devido ao aparecimento das lâmpadas 

fluorescentes. Porém, isso não impediu que o sistema passasse a trabalhar 

com outras formas de estetização da iluminação. Abajures e luminárias foram 

criados para que isolassem o dispositivo em sua função e pudessem dar o 

tratamento simbólico funcional que lhes era devido. As lâmpadas e as 

luminárias assinalam unidades possíveis dentro do sistema de objetos da casa. 

Aquelas se disseminam enquanto objetos standard seguindo um padrão e as 

estas passam a ser o elo de ligação com a individualização presente nas séries 

industriais. 

 

Imagem 08: Detalhe de Publicidade do Diario de 

Pernambuco, 06/03/1932, p. 9. Fonte: FUNDAJ. 
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Imagem 10: Diário de Pernambuco, 15/11/1931, p. 5. Fonte: 

FUNDAJ. 

 

Imagem 09: Jornal Pequeno, 05/07/1934, p. 2. Fonte: FUNDAJ. 
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 Na imagem 09, o conjunto Renovaluz consiste em uma luminária de teto 

construída, de modo básico, a partir de formas circulares e geométricas bem 

definidas. Seu material constitutivo é, praticamente, uno. Segundo a 

propaganda, sua forma permite que haja uma melhor distribuição da luz pelo 

ambiente, não permitindo um grande ofuscamento dos olhos. A função de 

iluminar é, então, especificada. Não basta apenas tornar claro, mas revesti-lo 

de pequenas diferenças, adequadas a cada atividade da vida cotidiana. Na 

imagem 10, há pelo menos três abajures diferentes e uma luminária de teto. 

Daqueles, uns são mais decorados, outros mais enxutos. As diferenças são o 

motor da sua existência, pois permitem a identificação do consumidor com a 

liberdade de mobilidade dentro do ambiente que mesmo coletivo, poderia 

comportar a privacidade sobre focos pequenos de luz. Abajures, luminárias de 

teto e outros objetos vão dar o suporte estético-simbólico que uma simples 

lâmpada não poderia comportar, além do que sua intensidade irá ser um 

exemplo da racionalização das atividades. 

A seguir, iremos realizar análises mais detalhadas sobre os 

refrigeradores e sobre o rádio. Ambos foram amplamente anunciados no 

período e já se encontravam mais sistematizados dentro da lógica da variação 

estilística, ancorada no artefato visual, apesar de serem objetos tecnológicos e 

de grande relevância funcional. 

 

2.1.1 Rádios 

 O rádio foi um invento do início do século XX, utilizado militarmente 

durante a 1ª Guerra Mundial. Em função disso, o governo brasileiro acabou, no 

início, restringindo o seu uso, fato que acabou em 1923. Não existiam 

emissoras abertas como hoje e as existentes eram organizadas em “rádio 

clubes” ou “rádio sociedades” que viviam do pagamento mensal de uma taxa 

dos associados. Apenas mais tarde é que o governo iria autorizar a 

propaganda através dessa mídia76. 
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Janeiro: Fraiha, 2006, p. 49. 
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O equipamento de rádio é o maior exemplo da materialização dos 

conceitos de modelo e série. Liberto do argumento higiênico, sua forma pode 

experimentar uma variação imensa, sempre com pequenas diferenças 

marginais expostas como argumento para a liberdade de escolha do 

consumidor. Nos anúncios, quase não existiam especificações técnicas sobre o 

uso dos aparelhos, mas informações sobre a quantidade e tipos de válvulas 

que eles possuíam. Esse desejo parece refletir ainda os momentos iniciais, 

quando eram conhecidos como “galenas”. Estruturalmente, apresentavam-se 

como estantes ou suportes para os componentes internos. Na imagem 11, 

observamos que as válvulas são a ênfase do projeto, chegam a formar a 

função simbólica em uma sociedade que louvava a eficiência tecnológica dos 

novos inventos. 

Ao final da década de 1920, ocorreu uma homogeneização na 

excelência técnica dos fabricantes. A falta de diferenciação em um mercado 

competitivo os levou a se concentrar nos invólucros. Entretanto, os produtores 

se depararam com a questão de qual forma os rádios deveriam possuir. Se os 

galenos consistiam em verdadeiras vitrines da modernidade técnica, 

representada na exposição dos componentes, foram buscadas, para a nova 

apresentação, as imagens mais modernas em termos da forma que os objetos 

deveriam ter, a partir da lógica de sucessão de estilos formais no design. Sua 

função simbólica identificou-se com influências do art nouveau, depois o art 

déco e por fim com o streamlining. 

 

Imagem 11: Rádio Bundept IV, 1924. Exemplo de um rádio com os 

componentes expostos. Fonte: Adrian Forty, Objetos de Desejo. 



62 
 

A primeira imagem moderna a que recorreram foram às curvas 

exuberantes do art nouveau, que, a partir da década final do século XIX, 

começa a se desenhar enquanto uma primeira linguagem modernista, 

principalmente na Europa. O estilo ainda refletia as preocupações que 

ocorreram na produção artesanal, sendo importante como um precursor da 

teoria Funcionalista na Áustria e na Alemanha. Os artistas do período do art 

nouveau costumavam rejeitar as formas passadas e buscavam criar um estilo 

novo e universal. Nos momentos iniciais, os motivos florais e vegetais com 

curvas assimétricas eram considerados modernos, desde que fossem 

utilizados de forma racional77, isto é, sistematizada, de modo a equilibrar e 

fundir estrutura e beleza.  
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 Segundo Heskett, Henrik van de Velde defendia que as invenções do período deveriam atrair 

a partir de sua beleza e tentava assim, reunir a roupagem que o moderno deveria ter. 

 

Imagem 12: Diário da Manhã, 17/12/1933, p. 05. Fonte: APEJE  
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A imagem 12 apresenta dois modelos de rádio. O primeiro, K-58, 

trazendo a forma típica de um mobiliário do período em estudo, utiliza ainda 

motivos florais no centro e motivos fluidos nas pernas. Essa modelagem integra 

as partes e o todo a partir das linhas sinuosas, sendo importante para a 

identificação do movimento. Já o modelo K-32, tem uma configuração que, 

além dos aspectos relativos ao movimento artístico, remete ao formato de uma 

capela, trazendo uma construção em “u” invertido, que fez bastante sucesso no 

período78. 

Quando as empresas estavam buscando alternativas às formas das 

galenas, em um primeiro momento, recorreram às marcenarias para a 

produção dos estojos, pois as mesmas já faziam a mobília e estariam mais 

aptas a adaptar a linguagem simbólico-estética. A madeira era, portanto, a 

matéria-prima primordial para a produção e o formato básico que o rádio 

tomou, ajudou a camuflá-lo dentro do sistema de objetos dos lares. Isso 

possibilitou uma quebra na resistência dos consumidores, uma vez que o 

objeto estaria confundido com o mobiliário e o som era o grande atrativo. 

Nas décadas posteriores, observamos o surgimento do art déco nos 

rádios pesquisados. Esse padrão simbólico surge nos anúncios, basicamente, 

a partir do ano de 1935, e é um movimento que se liga à tendência mundial de 

geometrização da forma. Segundo Robert Ducher, o movimento foi iniciado em 

Paris, no ano de 1925, na Exposition International des Art Décoratifs Et 

Industrielles Modernes. As ondulações vegetais do art nouveau foram 

substituídas por combinações de formas geométricas, devido à influência do 

Cubismo. Para o autor: 

 

em alguns, o despojamento das superfícies será 
acompanhado da predileção pelo ângulo reto, pelas cores 
primárias e pelas formas elementares, círculo, retângulo 
e triângulo, de acordo com as pesquisas pictóricas do 
Neoplasticismo e do Construtivismo. Outro movimento 
artístico, o Futurismo, exaltava a velocidade e a máquina, 
acentuava a simplificação das formas e as pesquisas 
sobre o movimento79. 
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Entre os elementos trabalhados pelo art déco estão as linhas quebradas, 

espirais, flores e frutos que são trabalhados sobre as lentes geométricas. Além 

dessas características, há outras como o escalonamento das formas, o uso de 

raios e de relâmpagos. 

 

Na imagem 13, os alto-falantes, na parte frontal do rádio, estão 

construídos com formas geométricas bem definidas, sugerindo um empuxo 

 

Imagem 13: Diário da Manhã, 04/08/1935, p. 10. Fonte: APEJE 
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d‟água ou mesmo um ramo de flor. Lateralmente, há a formação de dois frisos 

retos, que reforçam a estrutura em geral quadrada do objeto.  

Tal utilização nos coloca diante da questão que esse movimento não foi 

um rompimento total com o art nouveau. Houve sim, uma mudança no olhar 

sobre os temas, colocando lentes racionalistas sobre o que antes era mais 

decorativo. Nos rádios, a aplicação dessa característica formal foi facilitada 

pelo surgimento da baquelita, a primeira resina sintética que permitiu a 

utilização de moldes nas caixas que constituem o corpo estrutural desses 

equipamentos. Essa mudança na função estética precisava de uma nova forma 

simbólica80. Além disso, o novo material também, deu suporte para o 

desenvolvimento dos futuros termoplásticos e polímeros de natureza diversa. 

Por outro lado, o custo da madeira chegava a ser cinco vezes mais alto. A 

baquelita, contudo, não foi amplamente aceita pelos usuários. A queixa voltava-

se à percepção de que o material não propagava o som tão bem quanto a 

madeira. Segundo Abramavitz, a solução surgiu com a utilização de corantes 

que imitavam o material anterior. 
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 O modelo AD65 foi criado pelos arquitetos modernistas Wells Coates e Serge Cher Mayeff 

após um concurso promovido pela Ecko em 1934. As formas arredondadas que possuía o 

modelo, jamais teriam sido conseguidas sem a inovação dos materiais. 

 

Imagem 14: Diário da Manhã, 13/12/1938, p. 4. Fonte: APEJE 
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Como o art déco surgiu na Europa, passou a conviver, durante as 

próximas décadas, com o streamlining. Na imagem 14, o modelo exposto na 

parte superior já mostra alguns elementos que conhecemos como advindos 

dos princípios aerodinâmicos, principalmente, pelo uso das caneluras 

horizontais que sugerem a impressão de movimento. Esse padrão estético era 

mais usual entre as produções estadunidenses e irá conviver com o art déco 

europeu, consistindo nas principais referências modernas do período. 

Mas, se essas eram as linhas guias estéticas formais dos produtos em 

estudo, jamais houve uma estabilidade longa do ponto de vista temporal, 

mesmo quando o olhar percorre uma única marca. Ao final da década, 

observa-se que anunciaram nos jornais por volta de doze marcas distintas de 

rádios, embora as que mais anunciassem fossem a General Eletric, a Philips e 

a Philco. Em apenas um anúncio, convivem, ao todo, oito diferentes tipos de 

rádio e o “novo” Philco para 1935 era, na realidade, as mil facetas através das 

quais os invólucros passaram a revestir o objeto técnico. Pequenas variações 

entre os modelos de determinado estilo são anunciados e materializados nas 

séries, que passam a remeter à ideia de modelos de funcionalidade técnica.  

O antecipar-se no tempo 

era uma das grandes 

características dos anúncios. 

As propagadas de um 

determinado ano, já 

anunciavam os produtos do 

ano seguinte. Em um anúncio 

da Philips de 1939, a empresa 

afirma que “a eficiência dos 

radio players 1940 „Super 3‟ e 

onda curta supera tudo que o 

mais exigente ouvinte vinha 

desejando”81. Esse salto para 

frente, que já era sentido desde 

o meio da década, levava a um 
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 Diário da Manhã, 21/12/1939, p. 05. Fonte: APEJE. 

 

Imagem 15: Diário da Tarde, 11/09/1935, p. 07. Fonte: 

APEJE  
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produto moderno que não mais se restringe a ultima inovação, mas ao futuro, a 

antecipação para o que viria. Logo, a relação prévia com o tempo passa a ser 

determinante e atesta que a cidade está consolidando a sua integração ao 

sistema capitalista mundial. 

Ao rádio também passaram a ser agregadas outras tecnologias que 

facilitaram a sua disseminação. Em 1938, pudemos localizar o primeiro uso de 

um controle remoto, ainda parecendo quase uma caixa com teclado em forma 

de telefone. O Mystery Control da Philco pode ser visto na imagem 16, que 

está localizada na próxima página. O anúncio retrata uma mulher em seus 

afazeres domésticos, escolhendo os melhores programas do rádio na cama, ou 

até mesmo na sala de jantar, junto com o marido. Segundo um anúncio:  

 

não tem absolutamente NENHUM FIO – NENHUM CABO 
– NENHUMA LIGAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE – 
pode-se carregar o controle misterioso, subindo uma 
escada ou descendo-a e ainda mesmo, indo para o seu 
pomar, de onde poderá ser ouvido o rádio mais 
agradável, mesmo mais alto, como também desligá-lo82 

 

Retratado logo após esses dizeres como uma das maiores invenções do 

período, de fato a engenhoca oferece uma maior liberdade de locomoção, 

talvez até mais que o já estudado fogareiro elétrico.  

As diferenças entre os aparelhos são fixadas em torno, basicamente, da 

boa transmissão que realizam. Não existem muitas referências à forma dos 

aparelhos. O rádio Essenfelder se prometia “o último modelo super-heteróclito 

de 8 tubos, chassis „Zenith‟, ondas largas e curtas com transformador interno 

para 6 correntes, de 110 e 250 volts”83. Já o rádio Sparton desenvolveu o 

 

exclusivo circuito de 13 válvulas, a sua pujante força que 
encontra evolução completa em seus três alto-falantes 
dinâmicos, dispostos num arco de círculo a emitirem 
ondas sonoras em TODAS as direções por IGUAL84 
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 Diário da Tarde, 09/11/1938, p. 02. Fonte: APEJE. 
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 Diário da Manhã, 07/12/1933. Fonte: APEJE. 
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A General Electric, por sua vez, prometia um som de alta qualidade a 

partir do uso de válvulas metálicas. O som perfeito seria melhor que o das 

concorrentes, normalmente de vidro.  

Portanto, nos rádios eram enfatizados o funcionamento interno e a 

função simbólica. Não havia menções diretas sobre o uso ou mesmo sobre os 

 

Imagem 16: Diário da Manhã, 26/03/1939, p. 7. Fonte: APEJE 
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materiais. Esse fato decorre, talvez, pelo receio dos fabricantes em mostrar o 

uso da baquelita, que pode ter sido gerado pela mente conservadora dos 

consumidores face às linguagens modernistas. 

 

2.1.2 Refrigeradores 

Segundo Abramovitz ET AL, as geladeiras são novas na vivência do 

Brasil. Começaram a ser importadas dos Estados Unidos apenas no final da 

década de 192085. Nos anos 1930, já podemos observar uma infinidade de 

variáveis, indicando um amadurecimento para a individualização da realidade 

serial.  
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 ABRAMOVITZ, José; [ET al.]. Eletrodomésticos: origens, história e design no Brasil. Rio de 

Janeiro: Fraiha, 2006, p. 60. 

 

Imagem 17: Revista Pra Você, nº 3, 08/03/1930. Fonte: BPE. 
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O caminho para a análise que percorremos foi longo, observamos 

diversas propagandas na tentativa de estabelecer critérios de comparação 

entre as marcas. O cronológico foi o primeiro a ruir, porque entre os 

eletrodomésticos pudemos observar a sobrevivência nos anúncios por diversos 

anos consecutivos. Outro critério, o estético-formal nos permitiu mostrar que os 

produtos apresentavam três grandes linguagens. 

A primeira é a que levou as geladeiras a parecerem móveis que eram 

comuns às pessoas do período. A imagem 17 mostra a Hydrator, um 

compartimento em forma de armário com algumas prateleiras para serem 

depositados os alimentos. Esse refrigerador aparece ainda no início da década 

e sugere um público ainda não costumado ao dispositivo, necessitando, para 

sua aceitação, parecer com um armário86. 
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 Segundo Adrian Forty, o produto possuiria três grandes linguagens: a arcaica, a supressiva e a 

utópica. Na linguagem supressiva, o dispositivo é escondido dentro de um outro objeto mais 

conhecido, como um sofá, por exemplo. Na arcaica, ele é camuflado sob a aparênciade outro, 

como um armário. Quando o público, finalmente, está acostumado com o dispositivo, ele surge 

com imagens relativas ao futuro, na chamada linguagem utópica. Embora seja de grande valia o 

estudo de Forty, não o adotamos em nosso trabalho, devido a encontrarmos evidências de 

misturas entre as linguagens. Preferimos compreender como as formas de percepção se 

relacionaram com nossos achados. 

 

Imagem 18: Detalhe de propaganda do Diário da Manhã, 18/03/1934. Fonte: APEJE 
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Essa linguagem foi modificada para outra bem diferente. Contudo, em 

comum, continua vinculada à imagem de um mobiliário. A imagem 18 mostra 

dois produtos da General Electric: o refrigerador da esquerda, modelo Junior, e 

o da direita, modelo Deluxe. Uma pequena diferença está no modelo Deluxe, 

que não apresenta nenhuma forma de mascaramento da estrutura do motor. 

Ele é exposto, quase como um símbolo da modernidade no lar. Sua estilização, 

separado do corpo do aparelho e trabalhado com ranhuras que evidenciam a 

maravilha tecnológica que é apresentada pelo novo dispositivo.  

 

 

A segunda linguagem é assinalada por uma estética cúbica87, 

notadamente, mais funcionalista. Apresenta, em algumas versões, a 

semelhança com móveis. Podemos observar que nas imagens 19 e 20 as 

geladeiras com suas formas extremamente quadradas. As suas diferenças 

estão na disposição das prateleiras, tendo a Patent as suas portas na face 

frontal e os refrigeradores Westinghouse na sua parte superior. Embora se 
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 Alguns autores preferem vincular esse aspecto simbólico ao Cubismo, um dos grandes 

movimentos artísticos do início do século. 

 

Imagem 20: Diário da Manhã, 

12/09/1935, p. 7. Fonte: APEJE 

 

Imagem 19: Diário da Manhã,  

19/09/1935, p.4. Fonte: APEJE 



72 
 

proponham a funcionalidades diferentes, as diferenças na função não são as 

mais importantes dentro da publicidade delas, mas o preço. Assim como a 

energia, pois se vende com a imagem de barato e acessível. 

O refrigerador Westinghouse tem um estilo formal mais clean e segue o 

raciocínio funcional próximo do que seria adotado, futuramente, na Escola de 

Ulm. Sua forma de abertura mostra uma outra maneira de abastecimento de 

alimentos, sendo inovadora em termos de ergonomia, porque sua base inferior 

tem o recuo que serve para não se topar com os pés.  

 

A terceira e última estética surge nos Estados Unidos, com as curvas 

aerodinâmicas do streamlining, conforme já mostrado nos rádios. Esse estilo foi 

 

Imagem 21: Diário da Manhã, 02/12/1937, p. 2. Fonte: APEJE 
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importante para materializar a representação da ideia de velocidade, mesmo 

em objetos estáticos. Ao observarmos a imagem 21, constatamos que existem 

grandes mudanças em sua forma. Primeiro há poucas unidades e os pés 

asseguram a facilitação da limpeza. 

O primeiro a propor as modificações foi o designer Raymond Loewy88, 

no batizado modelo Coldspot. Como os pés das geladeiras dos primeiros 

modelos ocupavam bastante espaço, a empresa criadora Sears inseriu um 

compartimento de armazenamento de frutas e legumes. Seu trinco não era 

grosseiro como o da geladeira Patent, assemelhando-se mais a uma maçaneta 

de automóvel caro. O congelador foi inserido dentro da parte interna, 

diferentemente dos anteriores. Isso ocorreu devido à mudança na produção, 

quando Loewy trabalhou para a indústria de carros e conheceu os painéis de 

alumínio extrudado que propiciou um grande avanço na indústria, porque os 

materiais não enferrujavam mais. Antes o ferro recebia um tratamento especial, 

mas não se conseguia vencer a força da corrosão. 

Embora Abramovitz ET AL afirmem que a Coldspot e a Frigidaire se 

encontrem no período dos anos 1940 e 1950, já observamos que eram 

bastante anunciados a partir da década em estudo. 

Por outro lado, a referida mudança estética também respondeu às 

necessidades que existiam no campo da higiene. Segundo Adrian Forty, esse 

refrigerador com seu “exterior sem emendas e os cantos arredondados, a cor 

branca brilhante e a ausência de reentrâncias e frisos que acumulavam poeira 

(...). quando estava limpo, parecia a encarnação física da saúde e pureza” 89. 

Mas, como se originou essa imagem de limpeza? Por que o refrigerador 

conseguiu sintetizar tal conceito? 

Esse novo pensamento surgiu com a teoria microbiana, que suplantou a 

teoria dos miasmas ou zimótica, na qual o ar poluído, quando estagnado, 

entraria em um processo natural de combustão e geraria as doenças. Como 

resultado, o ar deveria sempre estar circulando e nunca, parado. Essa teoria 
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 Raymond Loewy foi um engenheiro francês que emigrou para os Estados Unidos durante a 

Primeira Guerra Mundial. Nesse país, passou a desenvolver projetos de design, não apenas no 

ramo de produto, mas também no design gráfico e de ambientes. 
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 FORTY, Adrian. Objetos de Desejo: design e sociedade desde 1750; tradução de Pedro Maia. 
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perde espaço com os estudos de Louis Pasteur e Joseph Lister, que 

comprovaram a existência dos bacilos da cólera, tuberculose e tifo. 

Se antes a forma higiênica deveria primar pela circulação do ar, agora é 

necessário retirar os possíveis pontos de acumulação de poeira. Não bastam 

as casas terem janelões que auxiliam na movimentação dos humores; os 

eletrodomésticos devem ser claros e de formas arredondadas para que não se 

permitisse um grande amontoamento de sujeira90. 

A partir das três grandes linguagens – tradicional, cúbica e streamlining 

– observamos também que era, praticamente, impossível fixar subcategorias 

estéticas, porque havia vários lançamentos de geladeiras de uma mesma 

marca ou atendendo a outros imperativos estético-funcionais.  

A General Electric se esforçava para demonstrar a diversidade de 

escolha que oferecia, como se destacava em um anúncio de 1936: “a nova 

linha de Refrigeradores General Electric consta de quatro estilos diferentes, em 

vários tamanhos”91. Em uma propaganda de dois anos depois, observamos a 

existência total de seis aparelhos com pequenas diferenças nos detalhes das 

ilustrações. 

Se o olhar percorrido dentro da marca nos permite tecer um panorama 

diverso de soluções para o mesmo produto, o panorama geral também não é 

diferente. Em 1933, temos, em média, três diferentes tipos de geladeira; nos 

anos finais da década aparecem na publicidade por volta de sete diferentes 

modelos. Estamos falando de um produto que mal completara dez anos de 

existência e cujo custo de aquisição ainda era alto para a maioria da 

população. 

O quadro funcional também não nos reserva grandes expectativas em 

relação à busca por uma linha evolutiva dos produtos. Os anúncios da General 

Electric sempre traziam mais de um refrigerador, conforme a imagem 18 

(observar página 70). Curiosamente, não são esclarecidas nos anúncios as 

diferenças técnicas entre os mesmos: 
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 Para maiores referências a esse conceito, observar o capítulo Higiene e Limpeza do livro 

FORTY, Adrian. Objetos de Desejo: design e sociedade desde 1750; tradução de Pedro Maia. 

São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
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Trabalham automática e silenciosamente. Permitem conservar 
os alimentos dias seguidos, livres da ação nociva dos micróbios. 
Fabricam gelos e doces rapidamente. Não exigem cuidados. São 
uma garantia de saúde, economia e conforto92 

 

Se dois dos produtos da empresa trazem esses ideais genéricos de 

funcionalidade, economicidade e conforto, apenas o preço é o principal 

diferencial entre eles. Destaca-se que uma forma é mais dispendiosa do que 

outra, havendo a segmentação no valor dos aparelhos. 

 Entre os refrigeradores que possuem a linguagem do streamlining, 

percebemos que existem também pequenas diferenças marginais que vão 

diferenciar o consumidor em torno de seus detalhes estéticos. Em comum, os 

bens eram anunciados como econômicos, silenciosos e impermeáveis ao ar e 

à umidade. O que diferenciava as séries eram os detalhes tecnológicos 

realizados por alguns dos produtores.  

 A Frigidaire se apresenta, no ano de 1937, como um aparelho que se 

propunha a revolucionar o mercado de refrigeradores. Sua funcionalidade, 

extremamente complexa, prevê vários mecanismos de controle das impurezas, 

e da temperatura, ainda havendo um misto entre a funcionalidade e a estética 

de certos aspectos. Suas caçambas de gelo contavam com um meticuloso 

sistema de desprendimento que prometia não ser necessário o uso da água. 

Na imagem 21 (observar a página 72), podemos ver o dispositivo ainda 

utilizado até poucas décadas atrás. Logo abaixo, um mecanismo chamado de 

poupa corrente que diminuirá o desperdício de energia. Internamente, a 

Frigidaire conta ainda com nove adaptações de temperatura nos seus 

diferentes espaços que vão do mais gelado ao mais fresco. Além disto, um 

marcador externo mostra como está sua temperatura interna. Dois anos mais 

tarde, a geladeira vai se mostrar mais econômica, com um novo poupa 

corrente, mais silencioso e com gavetas de gelo com mais proteção. A 

referência ao “mais” isso e ao “mais” aquilo, torna-se um lema constante nas 

campanhas publicitárias.  

                                                           
92

 Diário da Manhã, 19/11/1933, p. 6. Fonte: APEJE. 



76 
 

 

Sua principal concorrente, a General Electric preferia apostar em uma 

credibilidade atestada por sua marca, pois, segundo sua publicidade, “ao 

comprar um refrigerador, assegure-se que a máquina é boa e o fabricante 

conhecido e de confiança – exija refrigerador G.E.” 93.Essa referência parece 
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 Diário da Manhã, 18/03/1934, p. 5. 

 

Imagem 22: Diário da Manhã, 15/11/1939, p. 2. Fonte: APEJE 
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assinalar o estágio inicial do conceito de branding, que hoje integra a empresa 

dentro do plano de comunicação. 

Essa forma de abordagem se apresentou na empresa G.E., quando em 

1939, a função prática de suas geladeiras estava sendo reformada. No anúncio 

da imagem 22, destaca-se que suas prateleiras móveis permitiam melhor 

limpeza por parte da dona de casa, ao mesmo tempo em que se anunciava a 

divisão em quatro zonas de refrigeração que permitiam a estocagem desde 

gelo até legumes e verduras. Outra inovação significativa foi implementada  na 

carcaça externa do produto: foram retirados os higiênicos pés e colocada uma 

base retangular, repleta de frisos que separam o corpo do chão. Na porta, os 

dois pares de frisos mais anunciados na versão dos anos anteriores foram 

substituídos por um conjunto de três centralizados.  

Os detalhes que tornam distinto o moderno refrigerador da G.E. da 

supereficaz Frigidaire são, na realidade, diferenças supérfluas, porque não 

trazem implicações práticas para o desenvolvimento de novos dispositivos. A 

essas opções ainda se somam os refrigeradores Westinghouse que se 

assumem nos anúncios como os mais vendidos dos Estados Unidos.  

Os objetos aparecem em sua diversidade como formas de 

personalização que sugerem ao consumidor a ideia da liberdade de escolha, 

que caracteriza o sistema capitalista. Nenhum objeto é oferecido em apenas 

uma versão, sempre há pequenos detalhes, as diferenças marginais. Segundo 

Baudrillard, contudo, o objeto técnico não pode ser personalizado; ele apenas 

pode ter agregado a si os aspectos inessenciais. Assim, se o pé na geladeira 

propunha-se mais higiênico, esse valor se esfumaçou ante as necessidades de 

venda da empresa, que passou a oferecer outras opções mais compactas. O 

modelo, proposto pela modernidade na forma de uma idealização a que jamais 

se chega, é procurado, reiterado constantemente, construído e reconstruído 

pelo discurso publicitário e materializado nas criações dos designers. 

Então, se o objeto tiver na função sua razão de existência, a função 

estética é a razão de falência da função. Se, para Adrian Forty, a essência do 

trabalho do designer é dar lucro ao fabricante94, este também tem voz ativa no 
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processo de escolha a partir dos esboços a serem produzidos95. Normalmente, 

o designer oferece ao industrial mais de uma opção, fazendo com que ele 

também participe do processo que é, claramente, abordado por Adrian Forty 

em Objetos de Desejo.  

Esses produtos apresentam poucas diferenças no que tange a sua real 

funcionalidade, estando restritas a detalhes menores da forma, na disposição 

dos frisos do streamlining ou mesmo na disposição das portas dos 

refrigeradores cúbicos, como no caso da geladeria Patent e do produto 

Westinghouse. Assim, parece que a forma não segue a função, mas são os 

modelos que se quer atingir e diferenciar pelas séries; a moda, a mutação 

incessante, é sempre pautada em função de um futuro antecipado. Ela deve 

seguir, então, o instável, a venda, o lucro. 

 

2.2. Lugar de geladeira é na sala! 

Em 1934, ocorreu no Recife a inauguração da Semana da Cozinha 

Moderna em uma casa na vila operária Santa Edwiges, que se localizava no 

Prado. O evento, comemorado, com toda a pompa pela elite local, foi 

organizado pela Pernambuco Tramways em conjunto com o Diário da Manhã e 

com o Lar Pernambucano. Convidados os mais ilustres membros da sociedade 

recifense (observar imagem 23 na próxima página), foram-lhes servidos chá, 

bolos e doces, todos fabricados no ambiente. Depois das honras 

gastronômicas, o diretor comercial da empresa de energia fez demonstrações 

para as senhoras presentes, “explicando-lhes o funcionamento racional e as 

suas vantagens econômicas e higiênicas” 96. Segundo o Diário da Tarde, a 

exposição do diretor contou com os olhos impressionados das presentes. À 
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noite, os jornalistas de sete periódicos puderam desfrutar de um cardápio 

variado97 com claras referências à cozinha francesa. 

 

Registrada como um importante ponto de reunião das elites na 

inauguração, foram várias as notas, falando sobre o sucesso do 

empreendimento e sobre a quantidade de pessoas que fizeram as visitações; 

no último dia, chegou-se a falar que não caberia nela a quantidade de 

visitantes, fazendo com que os observadores se esbarrassem nos corredores. 

Entidades de classe e escolas participaram da programação, que previa ainda 

a instalação de linhas especiais de ônibus e bondes, chegando até mesmo a 

serem cedidos, gratuitamente, pela empresa. Na imagem 24, as alunas e 

professoras da Escola Doméstica posaram para a foto, estando todas 

localizadas em frente a casa; já na imagem 25, o Diário da Tarde procurou 

mostrar, na foto da matéria, a grande quantidade de pessoas em frente ao 

empreendimento, em uma demonstração da importância que o evento 

representou para o jornal e para a sociedade local. 
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 Na matéria do Diário se afirma que foram servidos “Cocktail, ceme á La reine, Conquilles Stª. 
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Imagem 23: Senhoras da sociedade da época. Ao centro, a esposa de Carlos de 

Lima Cavalcanti, interventor no Estado e proprietário do Jornal. Diário da Tarde, 

10/09/1934, p 01. Fonte: APEJE.  
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Mais do que um evento, a cozinha foi louvada com toda a pompa que o 

progresso pôde receber. O Diário de Pernambuco fez quase uma descrição do 

evento, enquanto o Jornal Pequeno preferiu registrá-lo com admiração e dotá-

lo de características sublimes. A modernização e a racionalização surgem 

 

Imagem 25: Visitações durante o dia 16/09/1934. Diário da Tarde, 17/09/1934, p06. Fonte: 

APEJE. 

 

Imagem 24: Professoras e alunas da Escola Doméstica de Pernambuco. Diário da 

Tarde, 15/09/1934, p02. Fonte: APEJE. 
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como grandes representações de um lar também feliz. Segundo a matéria do 

Jornal Pequeno: 

 

os modernos princípios de racionalização do 
trabalho já se explicam hoje, nos centros mais 
adiantados e na própria cozinha, a parte mais 
importante do lar. E que transformações radicais 
realizaram aí! A dosagem da alimentação, a 
economia de tempo e da criadagem, a fiscalização 
rápida, a manipulação completa, o rendimento 
integral, a rapidez dos serviços, o conforto, o bem- 
estar, a alegria; enfim, tudo para a dona de casa 
que possui um laboratório que funciona 
permanentemente98 

 

A casa em que se instalou não era um palacete. Segundo o Diário da 

Tarde, a casa já estava em construção quando surgiu a ideia de realizar a 

Cozinha Moderna e “não constitui, assim, um padrão para as casas mais 

ricas”99. Se o modelo que o jornal pregava para as elites não era esse, ele 

expunha uma vitrine para as classes populares100. Isso é reforçado por ações 

localizadas, como o almoço que ocorreu com os operários que trabalharam nas 

obras para o evento. Nas imagens 23 e 26, podemos observar que, de fato, a 

casa era pequena, mal cabendo as pessoas para as fotos.  

A decoração interior contou com a participação de diversas entidades 

diferentes. As casas Carlos Labish & Hirth forneceram o mobiliário, os quadros 

eram de Murilo La Greca, havia ainda o “magnífico aparelho de rádio GE, 

refrigerador da mesma marca e aquecedor a gás, fornecidos pela sessão 

comercial da Pernambuco Tramways, excelente grupo de vime (...) e ótimo 

fogão a gás” 101. Na imagem 26, podemos observar ainda que no teto há uma 

luminária do conjunto Renovaluz, com suas formas simples e geometricamente 

bem articuladas.  
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 Jornal Pequeno, 11/09/1934, p.03. Fonte: FUNDAJ. 
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 Diário da Tarde, 10/09/1934, p. 01. Fonte: APEJE. 
100

 “Suas instalações são, contudo, de modo a atender às classes sociais menos abastadas, dando-

lhes todas as vantagens da cozinha taylorizada” (Diário da Tarde, 10/09/1934, p. 08. Fonte: 

APEJE). 
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 Idem. 
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A forma da cozinha, embora não fosse a ideal para as elites, foi 

retratada com admiração pelo Jornal Pequeno. Os “armários gigantescos, 

copa, despensa, tudo isso desaparece. É tudo simples, espaçoso e leve” 102. 

                                                           
102

 Jornal Pequeno, 11/09/1934, p.03. Fonte: FUNDAJ. 

 

Imagem 27: Cozinha. Diário da Tarde, 13/09/1934, p03. Fonte: APEJE. 

 

Imagem 26: Elites locais durante inauguração. Diário da Tarde, 11/09/1934, p06. 

Fonte: APEJE. 
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Na Imagem 27, observamos os móveis sem grandes adornos, de vidro e 

madeira. As pessoas, ao redor de uma demonstração, observam estupefatas o 

grande cume da racionalidade que só a modernização do lar poderia trazer.  

 

A imagem 28 mostra a planta baixa da cozinha. Nela observamos que 

existe uma disposição para os elementos na tentativa de racionalizar o 

trabalho. Há um acesso à área externa pela lateral esquerda da cozinha, no 

quadrante superior esquerdo do desenho (representado pelas escadas), talvez 

projetada para ajudar a entrada de alimentos e a saída do lixo. O fluxo de 

trabalho era, basicamente, circular. Do lado esquerdo, a proposta seria a 

pessoa utilizar o armário para pegar comida, depois abriria o refrigerador 

 

Imagem 28: Jornal Pequeno, 11/09/1934, p. 03. Fonte: FUNDAJ  
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elétrico para também abastecer o balcão de produtos tanto refrigerados quanto 

secos. Do lado direito, um armário seguido de uma mesa dariam, após o 

acondicionamento, acesso ao fogão a gás.  

Ainda na cozinha, no canto inferior direito, uma mesa em que os 

alimentos já elaborados seriam arrumados para ir à sala para o café. Essa 

mesa também poderia servir para as refeições dos empregados, ou da 

criadagem, como explicitado na matéria já citada. No canto superior esquerdo e 

direto da cozinha, coloca-se uma sequência de armários para armazenar, 

possivelmente, as panelas e a pia de lavagem, além de uma mesa de 

distribuição. O modelo de layout adorado foi concebido a partir dos conceitos 

da administração científica, quando a maior metáfora para o trabalho no lar era 

a fábrica; a referência principal, os layouts que foram feitos por Taylor.  

 Uma ligação dos conceitos de otimização dos recursos tecnológicos com 

a casa limpa já foi alvo de campanhas semelhantes no início da década. 

Imagens das cozinhas sujas, com poeira e sujeira eram mostradas em 

anúncios, que expunham mais uma vez o argumento médico. Em um deles, 

questiona-se o leitor:  

 

é possível que cozinhas como essas sejam permitidas 
continuar numa cidade civilizada como Recife? É de 
estranhar que a saúde de sua família seja precária, que 
as crianças sejam débeis, que os males do estômago 
atinjam tão alta porcentagem? Cuide do asseio de sua 
cozinha, instale um aparelho a gás!103 

 

O gás se pretendia enquanto um aparelho higiênico, contrapondo-se à lenha e 

às antigas formas de cozimento da comida. O gás propiciou a eliminação das 

cinzas e das paredes enegrecidas que tanto afetavam os conceitos da teoria 

microbiana.  
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 Pilheria, 06/07/1930, n 438. Fonte: BPE. 
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O corpo médico do Departamento de Saúde Pública do Estado foi 

convidado para comparecer ao evento, conforme a imagem 29. Seu diretor, 

Décio Parreiras  

 

disse, ainda, que, ao chegar ao Recife, procurou 
conhecer com que organização poderia contar 
para melhorar a saúde pública do estado, 
exultando ter encontrado na Pernambuco 
Tranways uma grande cooperadora do trabalho de 
higienização104 

 

Em seu discurso, ele enfatizou o papel que a empresa teria na construção da 

sociedade higienizada. A cozinha moderna era, portanto, um empreendimento 

ao qual os próprios médicos davam o aval a partir do seu papel na profilaxia 

das doenças.  

A Semana da Cozinha Moderna foi um momento importante de 

materialização dessas políticas como um local de admiração da população 

frente a um ícone que a modernidade poderia trazer as suas casas. Por outro 

lado, assinalou uma colaboração da empresa de energia com o governo a 

partir da ampla divulgação e coparticipação de jornais da família de Carlos de 
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 Diário da Tarde, 12/09/1934, p. 06. Fonte: APEJE. 

 

Imagem 29: Médicos do Departamento de Saúde Pública do Estado na casa da Vila Santa 

Edwiges. Diário da Tarde, 12/09/1934, p06. Fonte: APEJE. 
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Lima Cavalcanti105. Além do setor público, jantares e reuniões ocorreram com 

industriais e comerciantes, em um esforço para a divulgação e ligação de 

negócios. Nesse caso, os olhares de admiração e surpresa fitavam os 

significantes de uma modernidade racionalista, que procurava ligar os 

conceitos de eficiência e felicidade a partir da economia de tempo e esforço. 

Em 1936, a cidade recebeu uma comissão dos associados ao Diário da 

Tarde que foi acolhida pela elite local em seus lares. O grupo de brasileiros do 

sul, conforme a matéria os aborda, era constituído por pessoas de Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e de São Paulo. Ao longo da matéria, o caráter 

sentimental e de hospitalidade é evidente e ao final, revelam que existe o 

desejo de mostrar que a nacionalidade estava sendo fortalecida com a viagem. 

Aqui uma antecipação ao grande ideal nacionalista do Estado Novo é exposta, 

conforme explicado no capítulo anterior.  

Além da descrição da viagem, são expostas uma série de fotografias 

que parecem formar um álbum. São mostradas imagens das casas da elite da 

época, todas em Boa Viagem. A citada avenida, conforme falamos no capítulo 

anterior, é estruturada como um grande exemplo de construção arejada e 

moderna, com sua larga construção. Em todas as fotos selecionadas pela 

equipe do jornal, existe a exibição dos novos dispositivos em meio a um 

ambiente de objetos ainda, tipicamente, tradicionais. A geladeira e o rádio 

conviviam com luminárias antigas, retratos de família e mobiliário de madeira 

pesado.  

Na imagem 30, o modelo de refrigerador metálico, de acabamento 

branco e ângulos retos, está próximo ao centro da fotografia. Segundo a 

legenda, na casa de dona Juracy Bandeira há “um rádio e um refrigerador 

GE”106. A geladeira, contudo, não era a mais moderna, pois as suas curvas 

ainda não eram as do streamlining. Isso parece nos mostrar que as pessoas 

não trocavam tão rapidamente seus objetos, como levaria a crer a publicidade. 

Analisando a imagem, existe logo acima, um quadro. Na parede ao lado, um 

móvel típico do século XIX acompanha uma mesa de apoio que traz, em seu 

centro, as linhas do art déco de um rádio. No centro do ambiente, uma mesa 
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 A primeira dama, conforme mostrado das imagens dessa dissertação, também estava 

envolvida, chegando a posar para as fotos da imprensa. 
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 Diário da Tarde, 30/11/1936, p. 06. Fonte: APEJE. 
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com cadeiras de madeira e palhinha. O teto está equipado com uma luminária 

em estilo do art nouveau. A presença do refrigerador ao lado da mesa revela 

uma finalidade funcional, prática: permite que a família e que os visitantes 

possam manusear as bebidas tranquilamente, por outro lado também fica 

distante da cozinha, o local em que o acondicionamento deveria, 

preferencialmente, ocorrer. O sistema de objetos não é ainda o idealizado 

pelos anúncios e pelas reportagens para a cozinha. Ocorre uma sintonia com a 

voz autoritária que ecoa muitas vezes nas peças publicitárias. Apresenta-se um 

diálogo entre os costumes locais e as prescrições das peças publicitárias 

nesses ambientes.  

 

Curiosamente, outros locais, afora a cozinha, surgem como espaços 

possíveis para a localização dos refrigeradores. Encontramos na imagem 31 

(observar próxima página) a casa do Dr. Manoel Leão. Nela, o refrigerador se 

encontra em uma área que parece ser um terraço coberto que não parece 

também ter suas linhas de contorno modernas e geometrizadas, afigurando-se 

mais a um terraço dos sobrados. O refrigerador, ainda de quinas acentuadas, 

parece deslocado no ambiente, quase como uma voz solitária em meio a uma 

casa de aparência tradicional. 

A presença do refrigerador em locais que, teoricamente, não seriam os 

mais adequados sugere outra conotação sobre a face que os objetos modernos 

 

Imagem 30: Detalhe de reportagem do Diário da Tarde, 30/11/1936, p. 06. 

Fonte: APEJE 
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podem assumir enquanto símbolo de status. Outra interrogação surge sobre as 

realidades tecnológicas das casas nas quais se inseriam. A habitação poderia 

ter suas instalações elétricas ainda não adequadas, ou mesmo, o refrigerador 

poderia estar sendo utilizado como símbolo de modernidade e diferenciação 

para os vizinhos imediatos e visitantes. 

 

A escolha, portanto, da localização dos objetos em meio a determinado 

espaço mostra que eles também serviam como um guia para a aplicação dos 

conceitos que estamos mostrando. A casa que a elite recifense ostenta nas 

páginas da matéria é na realidade, um acúmulo de linguagens tradicionais e 

modernas. O novo não suplanta o tradicional, mas o completa, dá a ele um 

 

Imagem 31: Detalhe de reportagem do Diário da Tarde, 
30/11/1936, p. 06. Fonte: APEJE  
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toque de diferenciação de status, em uma sociedade que passa a ser um 

pouco mais permeável à mobilidade de classes.  

Se os ambientes residenciais passavam a representar espaço para esse 

diálogo, no plano comercial, o Recife dos anos 1930 já conhecia construções 

típicas do modernismo na Arquitetura. Três grandes edificações foram 

amplamente noticiadas na documentação pesquisada: a Casa do Estudante, o 

prédio da Sulamérica e o Grande Hotel. Selecionamos o último para fazer uma 

análise devido à matéria encontrada constituir quase um inventário sobre a 

situação do ambiente interior do imóvel.  

 

A imagem 32 já atesta a grandiosidade da edificação. Localizada no cais 

Martins de Barros no Bairro de São José, fica de frente ao rio e não há nenhum 

outro edifício ao seu redor. Ele fica isolado, branco, com suas formas 

geométricas evidentes em estilo art déco para o restante da cidade. Suas 

formas, tipicamente, modulares não apresentam quase nenhum ornamento, 

exceto o arredondado dos centros das varandas, constituindo uma ode aos 

materiais límpidos. Na reportagem, é tratado como um grande emblema, 

porque ele teria trazido a civilização para a cidade, materializada na forma do 

hotel. 

 

Imagem 32: Detalhe de reportagem do Diário da Manhã, 17/14/1938, p. 55. Fonte: 

APEJE  
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Internamente, houve uma racionalização do fluxo das pessoas de forma 

a não gerar “entre os hospedes, aquelas confusões de itinerários, bem comuns 

em hotéis mais afamados do mundo”107. Em termos higiênicos, há um projeto 

de circulação do ar, porque as janelas se comunicam com o exterior e interior, 

permitindo um ambiente arejado. As descargas estavam ligadas direto à 

tubulação, não havendo a necessidade de se esperar para que as caixas de 

coleta estivessem cheias.  

A matéria, contudo, faz questão de enfatizar a natureza de uma cidade 

ainda, não completamente, afeita à modernidade racionalista. Descrevendo a 

vista que se teria dos terraços, o jornalista diz: 

 

é uma visão, como a do voo de um pássaro, desse Recife 
característico, eriçado de majestosas torres de igrejas, 
com seus velhos telhados, alternando com edificações 
modernas que o progresso cria, dia a dia, transformando 
a fisionomia urbana. Para os lados do mar, a vista 
estende-se sobre o Capibaribe, justamente por sua 
principal embocadura, no ponto em que deságua no 
Lamarão.108 

 

Em suas páginas, a matéria expressa uma visão bucólica de um Recife 

tradicional, das igrejas e paços, que convivem com as linhas retas e modernas 

das novas edificações.  

A matéria afirma que havia muitos objetos que permitiam um serviço 

completo para o hóspede. Eram 865 dúzias de peças de cristal, 875 dúzias e 

unidades de prataria para o restaurante, 434 peças para serem servidos chá e 

café, mais de 900 tipos diferentes de porcelanas109. Todas as peças 

cuidadosamente tipificadas, provando-se que existiam para suas devidas 

funções. 

Na cozinha, os refrigeradores e o fogão dividem espaço com a sorveteira 

elétrica, com os conservadores da água quente para os chuveiros e com uma 

máquina para a produção das massas. A sala de jogos conta com a iluminação 

indireta própria para a atividade.  
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 Diário da Manhã, 17/14/1938, p. 55. Fonte: APEJE. 
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 Idem. 
109

 Ibidem. 
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Em seu relato sobre a viagem, o jornalista tece considerações sobre o 

emblema de modernidade, descrevendo desde sua forma arquitetônica até os 

signos da modernidade que o compõem. Por outro lado, refere-se à obra como 

um grande emblema, com o qual mantém uma relação bucólica ao olhar a 

paisagem.  

Dessa forma, a lógica cientificista que encontramos nos anúncios de 

cozinha encontra espaço também em ambientes como o Grande Hotel; ao 

passo que, em ambientes mais identificados com a intimidade e o conforto 

doméstico, e menos com o trabalho, o cientificismo aplicado aos ambientes 

compete com a lógica poética dos espaços e sistemas de objetos mais antigos. 

Na documentação pesquisada, o ambiente que estava na casa das pessoas 

parece estabelecer um diálogo entre a lógica modernizadora e os “ares” 

tradicionais do Recife de então. 
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3. OS ÁLIBIS DO CONSUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante os anos de 1930, os diversos órgãos da imprensa reservavam 

espaços em suas páginas para as propagandas de diversos produtos, 

demonstrando a importância desse segmento em sua renda. Embora já 

tenhamos feito considerações no capítulo anterior, aqui estaremos discutindo e 

analisando a mensagem publicitária. Nosso objetivo, após compreender como 

os objetos eram constituídos e se organizavam dentro dos espaços internos, é 

observar como a mensagem publicitária revestia-os de determinados 

significados e associações.  

Para compreender esse processo de significação, optamos em nosso 

estudo pela abordagem da Semiologia. A disciplina possui raízes na França 

teve como principal mentor Ferdinand Saussure. Para ele, a Linguística seria 

parte da ciência, que tem por objeto qualquer sistema de signos. Barthes 

afirma que “imagens, gestos, os sons melódicos, os objetos e os complexos 

dessas substâncias que se encontram nos ritos, protocolos ou espetáculos, se 

não constituem „linguagens‟, são, pelo menos, sistemas de significação”110. 

Portanto, objetos de estudo da ciência.  

O ponto de vista teórico da Semiologia prevê a relação diática do signo, 

dividido, basicamente, entre o significante e o significado. “o plano dos 
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 BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. São Paulo: Cultrix, 2003, p. 11.
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significantes constitui o plano de expressão e o dos significados, o plano de 

conteúdo” 111. Por exemplo, o sinal vermelho constitui um significante que se 

liga ao significado parar, não há nenhuma relação intrínseca entre ambos. Sua 

construção ocorre apenas por meio da cultura.  

Metodologicamente procuramos seguir os passos propostos para análise 

das mensagens publicitárias por Martine Joly no livro Introdução à análise da 

imagem. Baseando-se em Roland Barthes e Charles Peirce112, afirma que a 

linguagem publicitária deve ser estudada em seus signos plásticos, icônicos e 

linguísticos. A análise plástica se refere a uma série de aspectos que tratam de 

suporte, quadro, diagramação e formas; trata-se na realidade, da análise formal 

da propaganda. Os signos icônicos dizem respeito às imagens enquanto 

narrativas, as histórias que contam e as representações a que se remetem.  

A última análise, a lingüística, privilegia os aspectos textuais das 

mensagens dos anúncios. Nesse caso, para Joly, existem duas funções 

básicas na publicidade. Na primeira, a ancoragem, o texto funciona como uma 

legenda que amarra o significado da mensagem visual, mesmo assim, caso 

haja a supressão do verbal, a imagem não perde o sentido. Um exemplo é a 

imagem 36 (página 102), a mensagem “se seus olhos pudessem falar” poderia 

ser intuída com o uso do microfone na frente do olho, mas, ao tornar a 

comunicação direta pelo recurso escrito, o texto ancora a mensagem. Na 

segunda função, o revezamento, faz-se necessário como recurso, quando a 

imagem ou ilustração não consegue passar, por si só, toda a mensagem 

necessária. O verbal age como decodificador do visual. Na imagem 39 (página 

108), a vela e o esquimó não remetem, diretamente, ao conceito de silêncio 

explicitado no texto da manchete. 

Embora tenhamos realizado as análises, seguindo os critérios adotados 

pela autora, buscamos em seu modelo um início a partir do qual pudemos 

observar quais eram os álibis oferecidos pelas propagandas aos consumidores. 

O objetivo é elucidar as motivações que levariam as pessoas do período a 

consumirem. Privilegiamos os aspectos icônicos e linguísticos, recorrendo aos 
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 Idem, p. 43. 
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 A autora tenta conciliar a visão dos autores a partir do modelo triádico do signo de Peirce. 

Contudo, suas análises são basicamente realizadas de maneira dual. 
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plásticos quando necessário para elucidar as significações das propagandas 

em estudo.  

Se a imagem já encerra em si possibilidades de interpretação que, 

muitas vezes, a linguagem escrita não comporta, a mensagem publicitária 

passa a ter um aspecto inovador em relação aos profissionais envolvidos na 

sua criação. Esses indivíduos manipulam um saber técnico que visa 

compreender a melhor forma de abordar as pessoas e como interagir com o 

seu inconsciente. Para isso, associam um produto a um determinado conjunto 

de imagens visuais, relacionando-o a características que inicialmente não 

possuíam.  

Mas esse buscar pelo inconsciente do consumidor não deve ser visto 

como uma força absoluta. Se de início os estudos da área percebiam o 

indivíduo como sendo submisso à mensagem publicitária, Baudrillard propõe 

que o consumidor tece outras relações. Ao interagir com muitas imagens, 

mídias e anúncios ocorre um processo de saturação, afinal são diversas as 

marcas de geladeiras e eletrodomésticos. Por outro lado, podem existir 

resistências contra as mensagens tanto de natureza consciente quanto 

inconsciente. Esses fatores levam o usuário a utilizar a publicidade de uma 

forma relativamente livre, pois ela se constituiria em um álibi a ser usado no 

momento da compra ou mesmo de sua idealização. 

Constituindo-se em álibi, a mensagem publicitária oferece ao indivíduo 

as motivações que justificam para si o ato ou mesmo o desejo da compra. 

Somos estimulados por temas, imagens, palavras e formas que nos 

sensibilizam e nos tocam por uma infinidade de associações. Baudrillard, 

inclusive, faz questionamento sobre o que seria mais angustiante do que não 

ter uma motivação para as coisas. 

As análises foram realizadas, metodologicamente, em três grandes 

classes de bens de consumo: os dispositivos de iluminação doméstica, as 

geladeiras e por fim os rádios. Contudo, observamos que, quando não havia a 

repetição dos argumentos de sedução do consumidor, eles se completavam. 

Constatamos que existiu a formação de seis grandes álibis que informavam e 

estimulavam as pessoas da época a consumirem. Seus grandes temas eram 

ligados à família, à saúde e higiene, ao saber técnico e mecânico, à economia 

na hora das compras, ao prazer e encanto que o uso dos equipamentos 



95 
 

proporcionaria; e, finalmente, à urbanidade e à ligação com os últimos 

acontecimentos sociais e políticos da época. 

Ao lado dos álibis gerais, havia também as informações técnicas que 

visavam informar o consumidor sobre a funcionalidade do objeto. Já 

analisamos essas mensagens no capítulo anterior, mas vale salientar que o ato 

da compra é regido por fatores objetivos e subjetivos e esses dados servem 

para auxiliar no ato da compra. 

Os seis grandes argumentos não ocorreram em todos os dispositivos. 

Constatamos que, quanto mais o álibi médico e o da saúde revestiam as 

imagens dos produtos, menos encontramos uma diversidade de formas. 

Lâmpadas e geladeiras tinham seus álibis trabalhados em comum, ao passo 

que os rádios possuíam outros em separado. Talvez, devido à falta de ligação 

mais direta dos rádios com a questão sanitária, suas propagandas fazem apelo 

ao lado mais estético e sinestésico113 dos produtos.  

Os argumentos também não podem ser classificados de forma absoluta. 

Ocorreram situações em que as propagandas articulavam diversas categorias 

de argumentação, entretanto sempre há a predominância de um tipo em 

específico. Nas análises que seguem, escolhemos uma ou duas imagens que 

acreditamos melhor expressar os álibis em torno dos quais os consumidores 

teriam suas motivações para consumir. Vale salientar que não visamos esgotar 

as possibilidades de interpretação que essa categoria de documento permite, 

mas oferecer nossa visão sobre ela.  

O consumo, sempre aliou um sentimento paradoxal. De um lado o 

glamour e a empolgação diante das maravilhas tecnológicas; de outro, o medo 

e a surpresa diante do desconhecido. As propagandas, a partir dos álibis, 

procuravam acentuar os aspectos positivos em detrimento dos negativos. 

 

 

 

 

 

                                                           
113

 Por sinestesia, queremos falar das fusões de sensações que as propagandas por vezes querem 

realizar. Por exemplo, em anúncios bidimensionais há uma tentativa de apelar para o paladar 

com texturas e desenhos. 
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3.1 Urbanidade 

A modernidade impõe à sociedade uma quebra de tradições e um 

modificar do ritmo cotidiano. De repente, outras relações ficam antiquadas e 

perdem espaço ante um ritmo moderno cada vez mais frenético.  

Em 1934, Gilberto Freyre alerta para o turista sobre os carros, ônibus e 

outros meios de transporte, para que ele “se previna contra a maioria desses 

veículos: rodam alguns com tal velocidade que é como se considerassem as 

ruas do Recife pistas de corrida” 114. Rádios eram motivos de queixas entre os 

moradores que não estavam acostumados a ouvirem nas lojas e pelas ruas, a 

profusão de vários aparelhos ligados ao mesmo tempo a uma altura 

insuportável, deixando-os em uma situação de desconforto. Os prédios novos 

surgiam, como o já citado Grande Hotel, com suas curvas geométricas e 

formas moduladas, sempre verticalizadas vencendo o terreno pantanoso da 

cidade.  

Essa urbe apressada trazia evidências de uma visibilidade cada vez 

mais importante. Jornais separavam espaços cada vez maiores para os 

anúncios que quase sempre traziam imagens, entre ilustrações, logotipos e 

fotografias. Essas últimas já passavam a ser corriqueiras nessas mídias. 

Estranhos passam a vir para a cidade e com eles não surgem apenas os 

problemas de Design, como a sinalização urbana e interna, mas também o 

trajar e os objetos que deveriam ser possuídos. Se as pessoas não se 

conhecem, passam a olhar o outro apenas pelas aparências, valorizando assim 

os símbolos exteriores, a roupa, os carros e suas mercadorias. Observamos, 

então, que esse ambiente envolve e constitui a atmosfera da cidade moderna.  

Se as pessoas não eram forçadas a viver nesse ritmo, muitas foram 

engolfadas pelos autos que lhes poderiam atropelar, ou mesmo pelos prédios 

com os quais passaram a conviver. No período, o desfrutar do conforto e das 

novidades do consumo moderno surge como álibi, porque alia urbanidade a um 

apelo aos indivíduos para que se tornem modernos; ou seja, vendem a imagem 

de um consumidor que deve se vestir em conformidade com os novos tempos, 

louvar a velocidade e conhecer o saber técnico dos objetivos.  
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A imagem 33 faz apelo para que o usuário “viva dentro de sua época"115. 

Observamos ao fundo da imagem um semicírculo, sobre o qual foram 

desenhados objetos e emblemas da época. Ao mesmo tempo, a estrutura 

geométrica sugere a ligação com o conceito de mundo. No canto superior 

esquerdo há um quê de movimento, um jogador de futebol, uma banda tocando 

instrumentos musicais e uma edificação neoclássica. Esses significantes 

remetem todos a temas contemporâneos aos atores sociais: o futebol, a 

música e a arquitetura. Os signos linguísticos ancoram a informação. À medida 

que fazem apelo às pessoas para que vivam seu tempo e desfrutem das 

novidades da vida moderna. O anúncio indaga: “quer sentir o coração de sua 

época? Ligue o rádio. E os novos rádios General Electric pelo seu alcance, 

seletividade, volume e clareza, oferecem o receptor ideal para essas pulsações 

de uma época” 116. 
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 Diário da Manhã, 17/12/1933, p. 11. Fonte: APEJE. 
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 Idem. 

 

Imagem 33: Diário da Manhã, 17/12/1933, p. 11. Fonte: APEJE  
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O Bairro do Recife, representado nas edificações, passou por uma 

reforma urbana na década de 1920 que objetivou criar um ambiente mais 

moderno, com prédios exibindo um novo estilo arquitetônico, diferente das 

construções coloniais. Nessa década, o centro passa também a ser alvo de 

campanhas higienistas por parte do Estado para que se concretizasse o ideal 

de uma cidade saneada e livre das doenças que assolavam a população, 

conforme já estudado.  

O futebol passa a se constituir como um esporte, relativamente, bem 

praticado na cidade. Em 1934, existiam o Esporte Clube do Recife, o Clube 

Náutico Capibaribe, o América Futebol Clube, o Santa Cruz e o Português, ou 

seja, clubes que ainda hoje são importantes no cenário do século XXI já 

existiam no início do século XX. No governo Vargas, o futebol foi incentivado 

por ser um importante elemento consolidador da identidade nacional.  

A propaganda, além de querer mostrar um louvor da vida moderna, 

sugere também o vínculo com outro álibi de consumo da época, dessa vez 

mais sutil: o da necessidade de informação, que seria um dos grandes motivos 

da existência do rádio. Nessa imagem, observa-se que existe um apelo à 

possibilidade de informação sobre notícias internacionais, principalmente, em 

anos de crises e desenvolvimentos de conflitos bélicos que prenunciavam a 2ª 

Guerra Mundial. Em anúncios da General Electric, um soldado atuava como 

mascote que acompanhava manchetes como “eu sou o repórter relâmpago! 

Confie em mim a tarefa de lhe fornecer as últimas notícias de todo o mundo”117. 

A nova sensibilidade sugere ao consumidor o álibi de pertencer não mais à 

cidade enquanto um local regional, mas ao mundo e estar informado sobre os 

últimos acontecimentos. 

A exemplo dessa estratégia, a marca CACIQUE de rádios apelava para 

a importância das comunicações de rádio nos contextos das notícias ligadas 

aos conflitos bélicos; ao mesmo tempo, trabalha a manipulação da imagem da 

identidade nacional.  
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Na figura 34, um 

indígena aparece sobre um 

rádio, segurando um laço. 

Logo abaixo correm dele 

quatro figuras. Um mandarim, 

um cossaco russo, um caubói 

e um toureiro. O cacique está 

representando o Brasil, que 

procura ir atrás dos demais 

países: China, Rússia, 

Estados Unidos e Espanha, 

espectivamente. Os signos 

linguísticos, em relação de 

ancoragem, traduzem o 

sentimento passado pelos 

icônicos. O cacique joga seu 

laço sobre outros povos do 

mundo e “não adianta que eles 

corram, pois o laço CACIQUE 

apanha-os na certa” 118.  

 A forma cenográfica 

com que é apresentado o índio 

ao jogar o laço sobre os outros 

países, denota o apelo 

publicitário e a preocupação da sociedade com a necessidade de informação, 

mas também parece se ligar a um sentimento de nacionalismo – talvez até 

nativismo – que Vargas, futuramente, tanto irá trazer às escolas. Lembramos 

também a efetiva má vontade desse presidente para com a divisão do poder 

entre os estados da Federação. Por outro lado, por que esses países e não 

Portugal ou França foram escolhidos? Não eram essas nações mais 

importantes em nosso passado colonial?  
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Imagem 34: Diário da Manhã, 27/08/1935, p. 11. Fonte: 

APEJE  

 



100 
 

No plano internacional, havia um novo cenário cheio de tensões próprias 

do entre guerras. Estamos falando de um período, conforme já afirmado no 

capítulo 1, em que os conflitos bélicos são um ponto-chave no cenário 

internacional e passam a ser centro de interesse das mídias impressas. Os 

Estados Unidos ganharam maior espaço na economia mundial com influências 

diretas sobre o Brasil; a Espanha passava por conflitos que iriam desembocar 

na Guerra Civil Espanhola que serviu de inspiração para Guernica, de Picasso. 

A China estava passando por uma guerra, que só terminaria em 1949 e a 

Rússia já tinha passado por sua Revolução em 1917.  

Durante o século XIX, com a Independência do Brasil, era necessário 

criar uma identidade nacional. Essa busca necessitava um elemento racial 

diferente do branco, identificado com o português dominador; o negro era ainda 

escravo, portanto, inadequado ao papel; sobrava, então, o índio, tão louvado 

pelos escritores do período romântico. Nessa representação, surge um índio 

bravo, forte. No século XX, as imagens do índio romântico são retomadas no 

novo contexto da modernidade, mesclando-a a outras preocupações da época. 

Na propaganda, ele é retratado como um índio americano, sugerindo, talvez, a 

força estadunidense.  

Assim, o álibi urbano passa não só a agregar novas sensibilidades, mas 

a fazer com que as pessoas convivam com novas formas de ver o outro, 

levando-as a se sentirem integrantes do mundo moderno. Tal álibi fornece ao 

consumidor as imagens de velocidade, de integração e também de atualização 

da informação. Uma necessidade não tão distante da que temos hoje, em um 

mundo dominado pela instantaneidade da internet e pela portabilidade dos 

laptops e notebooks. 

 

3.2 A família 

 Os anos iniciais do século XX assinalam, na cidade do Recife, o 

surgimento de uma nova representação e organização da vida da família. 

Nessas transformações, a mulher possui um papel central, pois ela passa a 

ocupar um novo espaço político-econômico. Contudo, ainda é se esperar que 

ela dê continuidade ao seu papel de mãe.  

Os anúncios que circulavam nos periódicos põem ao dispor dos grupos 

leitores um vasto arsenal de produtos femininos como os esmaltes cutex, 
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batons e vestuário francês. Novos espaços de convivência foram constituídos, 

como a Biju e a Rua Nova, que criam códigos próprios de comportamento. 

Internacionalmente, a mulher passa a ir para o mercado de trabalho, 

porque os homens estavam nas lutas da 1ª Guerra Mundial. Surgiu, portanto, a 

necessidade de mão de obra para o mercado de trabalho. Se as mulheres 

ganharam as ruas, foi necessária também a criação de um vestuário que 

permitisse adentrar no ritmo da velocidade do cotidiano moderno. Andar de 

bonde ou de carro e ir para escritórios não mais condiziam com as vestimentas 

do século XIX – longas, pesadas e com o uso de espartilhos. Surgem as 

garçonnes e as toilletes, emolduradas em figuras de cabelinhos curtos, 

chapéus e vestidos também mais curtos. 

Na imagem 35, observamos que 

a lâmpada está em um plano 

intermediário, à frente da sua caixa e 

atrás da compradora, que 

curiosamente segura um exemplar do 

produto, fitando-o com um olhar de 

admiração. Ao mesmo tempo, a 

embalagem relaciona o sol com os 

dispositivos, sugerindo que ambos 

emitem luzes. A mulher é retratada 

sem a necessidade de recorrer a 

outros membros da família, parecendo 

estar ligada ao conceito de 

independência feminina. A boa luz, diz 

o anúncio, deve vir de um produto de 

qualidade, que está na lâmpada 

Edson-Mazda.  

Os jornais do período passaram 

a separar espaços em reportagens e 

colunas, criticando ou mesmo 

louvando as mulheres modernas. A 

Pilheria, por exemplo, é marcada por 
 

Imagem 35: Diário da Manhã, 14/11/1937, p. 

5. Fonte: APEJE 
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uma diversidade de visões sobre o universo feminino moderno. Em alguns 

momentos ser moderna é vista de maneira positiva, pois ela estava 

conseguindo o seu espaço e autonomia; por outro lado, as mulheres podem 

arrebatar os corações e desiludir os homens119. 

 

Embora essas representações estejam convivendo, o que parece 

predominar, na visão de Antônio Paulo Rezende é “a visão de esposa 

obediente, preocupada em satisfazer as necessidades do marido” 120. A 

imagem 36 estabelece conexões com essa ideia. Na parte superior da página, 

o Sr. Kilowatt segura um microfone em frente a um olho, que, devido à sua 
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Imagem 36: Diário da Manhã, 21/06/1938, p. 6. Fonte: APEJE 
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forma delicada, sugere ser feminino. Logo ao lado, uma frase manuscrita com 

os dizeres: “se seus olhos pudessem falar...”, conduz a uma ilustração na qual 

o mascote sorridente está entrando em um lar todo iluminado por lustres. No 

canto esquerdo, dois jovens estudando e, mais próximos do leitor, um casal, o 

homem lendo seu jornal tranquilamente. O texto escrito afirma: 

 

se seus olhos pudessem falar (...) pediriam mais luz 
elétrica toda vez que a iluminação fosse insuficiente. 
Corramos ao encontro da necessidade dos olhos, 
colocando boas lâmpadas elétricas em todos os 
aposentos das residências, dos escritórios ou fábricas, 
porque, quando há melhor luz, há melhor visão – diz o Sr. 
Kilowatt, seu criado elétrico121. 

 

Esse lar, onde a publicidade sugere haver felicidade, condiz com a nova 

estrutura familiar que surge neste século, representada pela família burguesa. 

Se antes o casamento estava baseado no valor econômico e por interesses de 

família, agora surge o amor, tanto o romântico quanto o materno122. A mulher, 

retratada como boa esposa, constitui com o marido e filhos, uma relação de 

sentimentalidade. Segundo Iranilson Buriti, 

 

nascia um novo conceito de família – a burguesa – e 
emergia um outro conceito para pensá-la: o conceito de 
lar, dito como espaço honrado e distante da desordem 
das ruas. Nesse ambiente, a ideia de ordem e disciplina 
passa a ser evocada como necessária à manutenção do 
ambiente doméstico e da sua convivialidade com a rua123. 

 

A nova sensibilidade, pautada na escolha amorosa, é levada também 

para os sentimentos maternos. Em várias propagandas, mães amorosas 

seguravam seus filhos enquanto bebês, para que se diga que é preciso 

protegê-los. Essa associação perece estar em conexão com o amor que ela 

deve sentir pelo filho. 

Se o amor era importante motor do lar, os afazeres domésticos não 

eram considerados uma forma de trabalho, como seria em uma fábrica. O lar 
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era um espaço que se ligava à família, local de devoção para a mulher. 

Contudo, existia também um lado obscuro, pois guardava uma conotação 

social pejorativa, menosprezada, quando realizado pelas empregadas 

domésticas. Era natural, portanto, que a mulher encontrasse uma nova 

participação no trabalho extradoméstico e procurasse uma dissociação com um 

trabalho considerado degradante. 

Esse álibi se liga a um novo conceito de família que surgia, como 

também à representação de uma mulher independente. De toda forma, a 

iluminação estava presente nas imagens 30 e 31 como meios importantes de 

efetivar essa passagem, pois a claridade auxilia na vigilância das crianças e o 

uso da geladeira na proteção que a mãe pode oferecer ao seu filho. Dessa 

forma, parecem fornecer motivações que se casavam com os ideais da família 

do período. 

 

3.3 A saúde e a higiene 

 No capítulo anterior tratamos sobre as modificações no conceito de 

higiene que surgiram no século XX. Observamos que a teoria dos miasmas foi 

substituída pela microbiana e que os objetos passaram a ter sua forma 

modificada em função dessa mudança de concepção. As geladeiras 

abandonaram uma linguagem aproximada à de um móvel tosco de madeira, 

passando a deixar os cantos sem quinas e poucos detalhes externos. As 

lâmpadas, mais arredondadas, também passam a agregar conotação higiênica, 

à medida que dificultavam o acúmulo do pó em uma configuração formal que 

ainda hoje é possível de se encontrar no comércio. Esses dados são relevantes 

por expressar que os modelos que se inserem nos ideais higienistas e se 

expressam nas séries dos produtos.  

 Na imagem 37, observamos que existem dois refrigeradores, o modelo 

M-5 e à sua frente o mais moderno, modelo B-4. Há atrás de ambos, a marca 

da General Electric, assemelhando-se a um sol que surge sobre as “nuvens”. O 

símbolo da GE aparece em plano de fundo, para representar a entidade 

empresarial, visando garantir a qualidade dos produtos e a consequente saúde 

das pessoas. Acima, os dizeres informam que a saúde vale tanto no inverno 

quanto no verão. O texto corrido informa que o inverno, embora mais frio, não 
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deve ser visto como menos ameaçador para uma família higiênica e os 

aparelhos devem auxiliar na proteção à família.  

 

 O surgimento do álibi médico foi uma construção que ocorreu ao longo 

da década em relação às geladeiras. Foram diversas as matérias que o Diário 

da Manhã veiculou para que houvesse uma educação por parte dos seus 

leitores. Junto a elas eram feitas exposições e concursos para que existissem 

momentos em que as pessoas pudessem vê-los e tocá-los. Além disso, eram 

veiculadas estatísticas demonstrando a quantidade de moléstias intestinais às 

quais as pessoas estavam expostas devido à decomposição natural dos 

alimentos. Assim,  

 

 

Imagem 37: Diário da Manhã, 28/11/1937, p. 4. Fonte: APEJE 
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para evitar isso seria necessário conservar os alimentos 
numa temperatura constante, inferior a 10 graus 
centígrados, que é a necessária para impedir a 
proliferação rápida das bactérias (...). Este fato prova 
bem a necessidade de refrigeração artificial, 
principalmente a elétrica por ser automática e 
constante124 

 

Com argumentos dessa natureza, o jornal passa a ter uma estratégia educativa 

para com os leitores em que o valor da saúde vinculava-se, diretamente, ao 

uso do refrigerador. Mais à frente, a reportagem explica que o refrigerador da 

GE foi escolhido o melhor no 4º Prêmio do Grande Concurso de Natal. 

Curiosamente, o próprio jornal, junto com o Diário da Tarde, formaram a 

comissão de avaliação dos aparelhos. A imagem 38 mostra a exposição do 

vencedor de tal concurso. Ao fundo, encontra-se exposta a palavra “saúde” a 

partir da qual surgem irradiações de luz. Este jogo de significantes permite a 

produção de um significado da saúde como principal objetivo da fotografia, cuja 

representação é configurada a partir da alusão ao sol.  

 

 É importante observar que o controle das empresas do Diário da Manhã 

e do Diário da Tarde pertencia à família do interventor Carlos de Lima 
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Imagem 38 Diário da Manhã, 07/11/1933, p. 07. Fonte: APEJE  
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Cavalcanti e era nessas páginas que havia a maior parte dos anúncios dos 

novos dispositivos, deixando transparecer as relações de colaboração entre 

governo do estado e as multinacionais. 

Outro aspecto relevante da saúde estava ligado às promessas de uma 

vida mais jovem. É recorrente que os remédios, refrigerantes e outras comidas 

agregavam a si não apenas as qualidades de sabor, mas outras vantagens 

como fator de vitalidade e cura contra as doenças. Em alguns casos, eles 

chegavam a prometer o rejuvenescimento. O texto abaixo ressalta esse 

aspecto: 

 

Não é velhice, Madame, a senhora, quando está 
bordando, talvez sinta cansaço, os olhos lhe arderem dor 
de cabeça, e às vezes, até julgue o seu trabalho inferior 
ao que fazia outrora. E supõe que a mocidade lhe 
abandona.Talvez não seja isso, Madame. É possível que 
seja tão somente deficiência de iluminação. Todos esses 
sintomas são característicos da falta de luz.  
Com a lâmpada abajur „Mesaluz‟ da General Electric, a 
senhora deixará de sentir tal desprazer.125 

 

 Observamos que não apenas era necessário fornecer o álibi da saúde, 

prometendo uma vida asséptica e a cura a certas moléstias, mas também a 

juventude surge como um grande tema da publicidade se relacionando com a 

modernidade, tanto em ideais de beleza quanto de trabalho.  

 

3.4 O saber técnico 

 A cidade do Recife, conforme já dito no capítulo 1, passou nos anos 

iniciais do século XX por uma transformação modernizadora, atestada pela 

troca das lamparinas de gás carbônico pelas lâmpadas elétricas e pelo uso de 

bondes de mesma tecnologia, mais rápidos que os antigos meios de transporte 

lentos e precários. De modo semelhante, o espaço privado também foi alvo de 

uma série de intervenções, com os produtos da Revolução Científico-

Tecnológica que levou as principais tecnologias para o cotidiano das pessoas.  

Não basta as peças publicitárias anunciarem que as máquinas existiam 

devido, pura e simplesmente, ao desenvolvimento do rigor científico. Era 

importante que o álibi da ciência pudesse atestar para o consumidor que esse 
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desenvolvimento ocorreu para ele, para seu conforto. Podemos observar uma 

ligação dessa lógica na imagem 39. Em relação aos signos plásticos, a 

geladeira cheia oferece uma ligação com o conceito de fartura que pode existir 

em uma casa refrigerada. A partir do apelo cenográfico, o esquimó tem o olhar 

direcionado para o expectador, mantendo uma relação interpessoal, assim 

como segura uma vela e faz um gesto, como se estivesse apresentando a 

geladeira. Os signos linguísticos revelam uma situação de revezamento a partir 

da metáfora de que uma vela não faz menos ruído que a geladeira.  

 

Assim, a geladeira não era uma máquina barulhenta, e oferecia ao 

consumidor quase que um abrigo do mundo veloz e repleto de rádios. Os 

comprimidos Adalina indicavam que a sociedade moderna necessitava de seu 

uso para poder usufruir do sono: 

 

Antes de tomar Adalina quem disse que ele podia dormir 
com o „barulho sonoro‟ do rádio do vizinho? Mas, depois 
que ele tomou os providenciais comprimidos, pode o 

 

Imagem 39: Diário da Manhã, 06/03/1938, p. 04. Fonte: APEJE  

 



109 
 

rádio falar e cantar a vontade, que à vontade ele dorme, 
calmo e tranquilo, a noite inteirinha126. 

 

Os rádios causavam admiração por serem aquelas máquinas, que para Mario 

Sette, eram maravilhosas; por outro lado, também ofereciam o incômodo de 

uma torcida de futebol. A geladeira não contribuiria como mais uma voz. 

Representava, ao contrário, um conforto a mais para o cotidiano doméstico do 

mesmo modo que o comprimido Adalina oferecia ao indivíduo um abrigo 

fisiológico contra o mundo externo. 

 

Por outro lado, se a tecnologia da eletricidade surgiu a serviço da vida 

do consumidor, os cientistas deveriam procurar métodos adequados –
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Imagem 40: Diário da Manhã, 19/05/1938, p. 05. Fonte: APEJE 
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científicos – para provar o uso eficiente da mesma em seus diversos produtos. 

Segundo anúncio do período, os: “instrumentos científicos provam que pelo 

mesmo dinheiro, as LÂMPADAS PHIPILIS produzem de 20 a 30% mais luz que 

as lâmpadas baratas” 127. As empresas, então, passaram a incorporar, em suas 

propagandas, discursos sobre a avaliação dos produtos de concorrentes. 

Os cientistas eram invocados como pessoas que trabalhavam para a 

sociedade. A força do prêmio Nobel também foi explorada pela General Electric 

para dar credibilidade a seus serviços e produtos, tal como explica o texto 

abaixo, retirado da imagem 40, 

 

Langmuir 
Premio Nobel de 1932 
UM COLLABORADOR DA GE CUJAS PESQUISAS NO 
CAMPO DA QUÍMICA E DA ELECTRICIDADE 
BENEFICIARAM OS LARES DE TODO O MUNDO128 

 

A ideia era assinalar que as pesquisas e desenvolvimentos que a 

empresa gerou, seus nomes e seus produtos, não estariam a serviço 

exclusivamente do capital, das trocas econômicas. A propaganda anuncia que 

os desenvolvimentos das tecnologias estão disponíveis para os lares das 

pessoas pela via dos produtos eletrodomésticos. Ou seja, mais uma vez, o álibi 

envolvido dentro dessa argumentação não trata da tecnologia pela tecnologia, 

mas induz à crença de que a Revolução Industrial ocorreu para o consumidor. 

Isso oferecia a ele o álibi de estar vivendo em uma sociedade que se permitiu 

ser para ele, que planejou móveis e outros produtos para ele. Como afirma 

uma propaganda atual da empresa Nokia, o importante não é a tecnologia, mas 

o uso que se faz dela.  

 

3.5 Economicidade 

A sociedade capitalista prevê certa universalização dos bens de 

consumo. Dentro desse espírito, os anúncios da década de 1930 veiculados 

nos periódicos do Recife previam diversas formas de facilitação do pagamento 

para ampliar o acesso dos consumidores a esses bens e, até mesmo, 

alternativas tecnológicas à eletricidade. O refrigerador Electrolux (imagem 41 
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na próxima página), baseado no uso do querosene, se apresenta como uma 

forma alternativa de tecnologia para o armazenamento de alimentos. Ele teria 

“baixo consumo de combustível (...), garantia absoluta”. As “vendas à vista ou 

em suaves prestações”129. O refrigerador NEVE também se prevê com um 

custo menor, pois “não precisa de concertos, não gasta energia (...). Preço total 

menor que a entrada inicial de um refrigerador elétrico”130.  

 

Se essa preocupação existia nos modelos de tecnologia alternativa, os 

modelos elétricos também traziam, constantemente, a ligação com a redução 

do gasto com energia. Já observamos no capítulo anterior que, além de 

silenciosa, a geladeira Frigidaire se previa mais econômica em relação a outros 
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Imagem 41: Diário da Manhã, 07/11/1938, p. 07. Fonte: APEJE  
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modelos elétricos, em função de possuir mecanismos que foram sendo 

aprimorados nas sucessivas versões: 

 

Mais silêncio e mais economia! Dificilmente se percebe o 
funcionamento do Compressor Frigidaire, que, se já antes 
gastava uma bagatela de eletricidade, agora consome 
ainda menos 25%!131 

 

 As geladeiras aumentavam a sua disponibilidade às camadas com 

menor poder aquisitivo. Podemos ainda supor que as poucas famílias vindas 

dos mocambos que recebiam suas casas com instalações elétricas queriam ter 

acesso às facilidades que a nova residência possibilitava. Assim, se de um lado 

a propaganda previa maior rapidez na aquisição, o menor consumo também 

seria importante, porque se liga à racionalização econômica da manutenção do 

aparelho. A Frigidaire, com certeza, não seria um modelo dos mais baratos; 

contudo, ela possibilitava a contrapartida necessária à economia mensal. 

Nas propagandas do refrigerador Electrolux existia a possibilidade de  

vendia do aparelho à vista ou à crédito. Observamos no capítulo anterior que 

as séries passaram a antecipar um modelo ideal ao qual nunca se conseguiria 

chegar, uma vez que uma grande variedade de diferenças marginais passam a 

surgir nos dispositivos. Saem os pés, entra a base quadrada; os frisos podem 

ser únicos e centralizados, nos cantos, em dupla, trio ou de qualquer forma que 

seja possível à produção. O crédito, por sua vez, atua sobre o domínio do 

tempo. Normalmente se subentendia, nesse período, que os modelos de luxo 

deveriam ter sua compra à vista132. Dessa forma, não encontramos, de forma 

explícita, nos anúncios da Frigidaire, o uso da prestação, ao contrário do que 

observamos na Neve. Isso não quer dizer que essas primeiras não fossem 

também vendidas a crédito; apenas que esse tipo de vendas não era o 

principal foco dos anúncios dos produtos da Frigidaire da época. 

O uso da prestação acaba levando o consumidor a se relacionar de 

forma distinta da praticada nas sociedades tradicionais em relação ao tempo e 

ao possuir as coisas. Para Baudrillard, os objetos se encontravam no tempo 
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presente, porque eram resultado de um passado de lutas e conquistas. O 

crédito passa a instituir a aquisição antes mesmo do trabalho para consegui-

los. O indivíduo se desvincula da família tradicional para se ligar à sociedade 

nas instâncias da moda e da vida financeira. Pela leitura das peças 

publicitárias, não parece ser mais a herança, mas a quitação por pequenas 

somas de dinheiro, o principal mecanismo que assegura as compras. 

Os objetos na sociedade tradicional existem de forma quase estável, e 

as pessoas é que lhes circulam. O homem moderno, por sua vez, passa a 

conviver com gerações de objetos que surgem várias vezes durante a sua 

existência. Assim, nos anos 1930, observamos que os vários modelos de 

geladeiras e rádios passam a se prever também mais fáceis de adquirir e com 

isso instauram a lógica da obsolescência no consumo que percorre ações para 

nós tão cotidianas. Baudrillard ao falar sobre esse sistema mostra que o crédito 

é um dos grandes vetores dessa forma de aplicação: 

 

Comprar a crédito equivale à apropriação total de um 
objeto por uma fração de seu valor real. Um investimento 
mínimo para um lucro grandioso. As prestações se 
esfumam no futuro, o objeto é como que adquirido ao 
preço de um gesto simbólico133. 

 

O autor segue sua análise sobre o sistema de crédito e a sua relação com as 

parcelas: 

 

O comprador a crédito também tropeçará sobre os 
vencimentos e há fortes probabilidades de que procure 
consolo psicológico com a compra de outro objeto a 
crédito. A fuga para frente é a regra na ordem de 
comportamento e o traço mais admirável (...) é que não 
há nunca a possibilidade de conclusão134. 

 

Assim, o sistema de crédito assinala uma nova relação entre o possuir e 

o consumir. Não mais uma lógica da estabilidade das coisas, mas a sua 

trocabilidade antes mesmo de existir o dinheiro para tal. O consumo vai, assim, 

preceder a produção. Ao mesmo tempo, o crédito, conjugado ao sistema da 
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moda consegue estabelecer uma importante relação com o consumidor: a da 

mutabilidade das coisas. Esse germe, que observamos nos períodos iniciais da 

década de 1930, passam então a percorrer as décadas posteriores e hoje, 

parece já estar incorporado às praticas sociais. 

 

3.6 Prazer e encanto 

 

Já percorremos imagens que tratam da família e da mulher. Álibis que 

não eram centrados em uma lógica impositiva, mas na ideia de prometer um 

 

Imagem 42: Diário da Manhã, 14/12/1939, p. 06. Fonte: APEJE  
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mundo ligado à sensibilidade das pessoas: a mulher, o amor e a família. Tais 

representações são reiteradas pelo mundo também dos prazeres. O mais 

importante nessas propagandas não é, propriamente, a família, o objeto técnico 

ou mesmo a economia, mas o mundo afetivo que ele proporcionaria. A 

Frigidaire anunciava pessoas sempre sorridentes que pareciam sentir prazer, 

manipulando suas maravilhosas caçambas de gelo, fáceis de retirar, de manter 

e de realimentar. 

Na imagem 42, um jovem está com um prato de sobremesa, levando a 

colher à boca e ao lado, o texto em situação de revezamento diz que o verão 

tem agradáveis surpresas para quem possui um refrigerador. O aparelho 

apresenta-se como desenho, e em proporções diretas com o rosto do rapaz. O 

anúncio explora um mundo sensorial, um mundo onde existem “sorvetes, 

refrescos, cremes – quantas surpresas deliciosas poderá preparar com o 

refrigerador GE” 135. Logo abaixo, é colocada uma receita de sorvete de frutas. 

Com esse tipo de apelo, a empresa passa a trabalhar com uma forma de 

reforço à sedução dos clientes antigos, e também, com o paladar dos novos 

que queiram entrar no hall dos que possuem a geladeira. 

A modernidade não perde o aspecto do encanto e da exploração das 

sensações. Vimos isso com os olhares de Mario Sette em busca das novas 

lâmpadas elétricas da cidade, assim como o observamos em relação aos 

objetos cotidianos. Nesse álibi, o importante é associar o produto a uma série 

de sensações sinestésicas que propiciam ao consumidor a possibilidade de se 

perceber na dimensão de indivíduo, com sua sensibilidade e fruição própria.  

 

3.2 A publicidade e considerações sobre consumo de mercadorias 

 Após as análises, podemos considerar que os álibis que circulavam na 

publicidade dos anos 1930 dos jornais do Recife se vinculavam a imagens 

ligadas à família, saúde, tecnologia e ciência, economia, prazer e urbanidade. 

Agora, pretendemos mapear a estruturação da linguagem publicitária em meio 

a uma sociedade moderna imersa em relações que prenunciam uma cultura de 

massa.  
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Costa Lima procura diferenciar os mass media da cultura de massa. 

Para ele: 

 

Os mass media constituem as ramificações 
indispensáveis de um tronco – a modalidade de cultura – 
que os sustém e os pressupõe. As ramificações não se 
confundem com este, nem pertencem ao mesmo tipo de 
realidade. Os mass media são instrumentos e, como tais, 
empiricamente, observáveis; ao tronco integralizador 
chegamos por abstração136. 

 

Para a compreensão de tal abstração recorremos a alguns ferramentais 

teóricos. O primeiro deles, Michel Foucault, nos ancorará no que se refere à 

produção do discurso e sobre as relações de poder e subjetividade. Por poder, 

ele entende um complexo de relações que são “imanentes ao domínio onde se 

exercem e constitutivas de sua organização” 137. São, basicamente, relações 

de força nas quais os atores sociais articulados buscam hegemonia. Não se 

entenda aqui um poder centralizado no Estado, produtores, publicitários ou 

mesmo consumidores, pois cada ator social desempenha um papel na 

estruturação dessas relações. Ele chega a afirmar que o poder não é uma 

estrutura ou uma instituição, mas “é o nome dado a uma situação estratégica 

complexa numa sociedade determinada” 138.  

As relações de poder, por sua vez, fomentam a produção de discursos 

sobre as coisas e esses discursos ganham status de verdade social. Sobre isto 

ele fala: 

 

Os discursos, como os silêncios, nem são submetidos de 
uma vez por todas ao poder, nem opostos a ele. É 
preciso admitir um jogo complexo e instável em que o 
discurso pode ser, ao mesmo tempo, instrumento e efeito 
de poder, e também obstáculo, escora, ponto de 
resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. 
O discurso veicula e produz poder; reforça-o, mas 
também o mina, expõe, debilita e se permite barrá-lo139. 
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A partir dessas considerações, podemos tratar a linguagem publicitária 

como discursos que falam e produzem saberes, álibis, em uma sociedade. Isso 

não exclui as capacidades dos indivíduos em suas práticas cotidianas de 

fazerem caminhos opostos aos propostos pelos anúncios, apenas que estes 

buscam produzir efeitos de verdade e criam sensações direcionadas para o 

público a que se destinam. 

Já falamos anteriormente que, para Baudrillard, a sociedade moderna se 

caracterizaria pelo consumo de signos, “é ele a totalidade virtual de todos os 

objetos e mensagens, constituídos, então, em um discurso cada vez mais 

coerente” 140. De acordo com a natureza do signo, a ligação entre o significante 

e o significado é arbitrária, construída ao longo da história social. Assim, não há 

nenhuma qualidade inerente que torne o streamlining mais moderno que o art 

nouveau. Só durante a manipulação das mensagens é que o sistema atribuiu 

aos signos qualidades diferenciais. 

Esse tratamento da linguagem publicitária não se distancia da 

proposição formulada por Luis Costa Lima na introdução do livro Teorias da 

Cultura de Massa. Para o autor, ela se converte “na peça que lubrifica o bom 

funcionamento da engrenagem (...) que „fala‟ por qualquer um dos media e se 

formula de acordo com a linguagem (...) de cada qual” 141.  

Assim, a engrenagem social, buscada por Costa Lima na sociedade de 

massa, prevê em sua formação alguns pressupostos para existência: uma base 

tecnológica que dê acesso a mercadorias, uma sociedade de consumo e a 

cultura de massa. Ao tratar dos três pontos, ele afirma que o consumo é uma 

forma de mediação entre o primeiro e último. A cultura de massa seria o 

resultado, mas também uma forma de mediação.  

As empresas, por estarem no sistema capitalista, têm como missão a 

geração de lucro e, por consequência, devem gerir o capital investido de forma 

racional. Esse funcionamento gera uma série de efeitos sobre a sociedade. 

Como já vimos, os bens produzidos a partir das matrizes tecnológicas não 

foram apenas enobrecidos pela publicidade, mas eles mesmos constituem a 

base de construção do sistema capitalista e da expansão da economia. Assim, 
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a utilização do alumínio nas geladeiras ou mesmo rádios que tiveram controle 

remoto funcionavam – e continuam a funcionar assim como todas as inovações 

em produtos de consumo – como molas propulsoras de tecnologias aplicadas 

ao mercado.  

Nikolau Sevcenko assinala que a Revolução Industrial ocorreu em 

etapas e não foi um processo único, conforme já explicado. No século XVIII e 

início do XIX, havia uma economia que se baseava no ferro, no carvão e 

máquinas a vapor. Foram produzidos tecidos e o país que se beneficiou foi a 

Inglaterra. A Revolução Científico-tecnológica, que se iniciou partir de 1870, 

representou um salto qualitativo e quantitativo enorme no desenvolvimento 

industrial, porque ela trouxe “novos potenciais energéticos, como a eletricidade 

e derivados do petróleo, dando assim origem a novos campos de exploração 

industrial”. Ramos do conhecimento como a higiene e profilaxia, conservação 

de alimentos e produção foram, profundamente, alterados pelas novas formas 

de tecnologia.  

A partir dos anos 1920 e nos anos 1930, a geladeira, as luminárias e 

outros dispositivos se apresentam como aplicações dessas conquistas da 

Revolução Industrial. Logo, antigas práticas cedem lugar a formas modernas e 

tecnológicas de comportamento, a partir das quais o design dos aparelhos 

passa a ser uma mola propulsora pela via do desenvolvimento tecnológico. Os 

alimentos passaram a ser acondicionados de forma diferente, as casas não 

dependem mais de candeeiros para serem iluminadas, e, portanto, surgem 

novas formas de convivência com o mundo. Agora o que vai mediar essa 

relação é a instantaneidade. 

Sobre a questão do consumo, Costa Lima prefere comparar o 

consumidor de um estágio inicial da cultura de massa com outro em que ela se 

encontra em sua plenitude. No século XIX, os reflexos da Revolução Industrial 

estavam em espaços públicos e em meios de transporte. Não existe ainda uma 

invasão da vida cotidiana pelos produtos industriais. Essas pessoas, 

normalmente, estavam ligadas à poupança, ao guardar, não apenas os 

rendimentos, mas outros recursos; a vida de acumulação, conforme já falamos 
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ao tratar sobre o crédito142. O consumidor do século XX agiria diferente, pois já 

existe um grau de democratização dos bens de consumo. A partir disso, o outro 

indivíduo é o foco da atenção, frente a uma estratégia de diferenciação143. Este 

acesso é ainda complementado pelo contato entre pessoas de diferentes 

regiões e níveis sociais, conforme já sublinhamos. 

No caso da sociedade do Recife, observamos que existem algumas 

particularidades, uma vez que podemos constatar uma mescla de ambos os 

tipos de consumo (do século XIX e XX). Vale lembrar, conforme afirmado no 

capítulo anterior, que Vargas criou o salário mínimo e as leis trabalhistas. 

Portanto, havia o início da formação de uma classe consumidora entre os 

operários urbanos. Esse grupo, conforme mostram as possibilidades de 

pagamentos parcelados já analisados, é incentivado a consumir, em função da 

ampliação da própria produção e da massificação dos bens industriais. A isso 

também se somam os esforços da Liga Social Contra o Mocambo que trazia 

aos antigos moradores dos casebres acesso a casas higiênicas e com 

eletricidade. 

Talvez para que se atingisse esse público, várias propagandas faziam 

questão de enfatizar o baixo custo de aquisição ou mesmo de manutenção dos 

aparelhos. Por outro lado, peças publicitárias que faziam alusão a crianças 

estudando, como vimos na imagem 36 (página 102), contribuíam para a 

manutenção de um ideal de vigilância. Os pais, em um momento lúdico, 

simultaneamente, observam os filhos, que estão estudando; para Michel 

Foucault, a sociedade moderna é baseada no controle através da tarefa para a 

qual a iluminação elétrica contribui significativamente.  

Ao mesmo tempo, as publicidades dos rádios e das geladeiras 

constituíam signos que os diferenciavam dos demais, com usos e construções 

discursivas que privilegiavam sempre determinados aspectos em detrimento de 

outros, sempre se procurava uma aproximação com o consumidor. 

Se Costa Lima nos forneceu contribuições sobre o comportamento dos 

consumidores, recorreremos a Arjun Appadurai para elucidarmos como as 

mercadorias circulavam na cidade e por que as pessoas as consumiriam.  
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Segundo este autor, baseado em Simmel, a troca é o mecanismo básico que 

define o valor das mercadorias; as que são valiosas seriam as que oferecem 

certa resistência entre o desejo de possuí-las em relação a sua fruição 

imediata. Ele afirma ainda que o que ocorre para transpor essa distância é que 

“o desejo de alguém por um objeto é satisfeito pelo sacrifício de outro objeto, 

que é foco do desejo de outrem” 144. Em uma sociedade como a do Recife, o 

sacrifício monetário é bastante valorizado, e vale salientar que, as estruturas da 

modernidade na cidade e seus discursos através da linguagem publicitária 

passam a incentivar o sacrifício por parte do consumidor, atrelando aos 

produtos os grandes ideais do período. 

Para Appadurai, a mercadoria é entendida de modo diferente da 

compreensão de Costa Lima, porque ela não é o resultado objetivo do sistema 

produtivo, mas um processo. Seria o momento em que uma determinada coisa 

tem a sua trocabilidade por outra estabelecida como traço social mais 

relevante. Ele decompõe a situação mercantil em:  

 

“(1) fase mercantil da vida social de qualquer coisa; (2) 
candidatura de qualquer coisa ao estado de mercadoria; 
(3) o contexto mercantil em que qualquer coisa pode ser 
alocada”145 

  

A fase mercantil se refere ao estado de mercadoria e as coisas podem 

transitar dentro ou fora dessa condição146. Nesse aspecto, vale salientar que 

para ele, ao circularem em meio social, as coisas traçam biografias, contam 

histórias de quem às possuiu e também refletem expectativas sociais. 

Tratamos, no capítulo anterior, dessa lógica quando mostramos que alguns 

objetos circulavam, assumindo posições diferentes dentro da casa, 

denunciando mudanças na percepção de seu valor. O caso da geladeira 

localizada na sala de jantar e de estar é emblemático, uma vez que o seu local 

esperado, do ponto de vista funcional, seria a cozinha.  
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A candidatura ao estado de mercadoria se refere aos padrões e critérios 

que marcam a trocabilidade de coisas em um estágio particular147. Nesta fase, 

observamos que os princípios que regem esse estado estão casados ao fato 

de se estar inserido em uma sociedade que produz determinadas mercadorias 

para serem vendidas no mercado e que determinados bens passam a falar 

sobre conceitos sociais que se ligam ao pensamento moderno do período. A 

lógica discursiva que a publicidade do período traz, com suas representações 

de economia, higiene, família, ciência, prazer e urbanidade, constrói situações 

em que as mercadorias passam a ser avaliadas por critérios facilitados e 

aumentados na hora da troca de sacrifícios que o ato de consumo envolve. 

Assim, as mercadorias devem agregar os valores sociais mais amplos que 

estejam dentro da candidatura – conforme já analisado a partir dos conceitos 

de modelo e série. A obsolescência de um aparelho corresponde à melhor 

explicitação dos valores almejados no subsequente.  

O contexto é, para Appadurai, o resultado das arenas sociais que tratam 

do vínculo entre o estado de mercadoria e a fase mercantil. Por arenas sociais, 

compreende-se uma série de espaços de produção de situações como leilões e 

bazares, por exemplo148. No período em estudo, a cidade passa a contar com 

uma série de arenas que tratam do tema em questão. A mais óbvia 

corresponde às próprias lojas que vendem os produtos. Outra bastante 

anunciada eram os Salões de Demonstrações, que, conforme o próprio nome 

indica, eram locais reservados à demonstração dos eletrodomésticos para os 

consumidores. Ao mesmo tempo, conforme atestaram os estudos que já 

realizamos, foram organizadas exposições e concursos de geladeiras que 

permitiram a demonstração das possibilidades estéticas das mercadorias. 

Essas arenas envolviam processos sociais que implicavam em dois sentidos 

básicos: a construção de novas sensibilidades a partir do uso dos dispositivos 

e, por outro lado, a educação dos sentidos que tanto é buscada na 

modernidade. 

A situação mercantil se relaciona com outro conceito trabalhado pelo 

autor que é o de rotas e desvios. As rotas são as expectativas sociais para a 

biografia que determinados objetos construirão ao longo de sua vida social e 
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podem demonstrar parcerias e conflitos sociais149. Ao realizar o sacrifício no 

processo de consumo, o consumidor não está realizando apenas uma troca 

monetária, está também fazendo um cálculo qualitativo complexo. Isso envolve 

a sua própria mudança de comportamento. Nesse sentido, os valores que 

estão sendo expostos pela sociedade entram no processo de forma 

determinante. Da mesma maneira, os desvios são situações em que as rotas 

esperadas para as biografias sociais dos bens (e também das pessoas) são 

modificadas, podendo gerar novas trilhas150.  

As vitrolas eram aparelhos bastante anunciados durante a década de 

1920 e conviviam com os rádios nas páginas de revistas como a Pilheria. No 

entanto, a década posterior apresentou uma hiper exposição dos rádios a 

ponto de quase não observarmos anúncios das vitrolas. Décadas depois, as 

radiolas voltam à tela do consumo de massa, suplantando o do rádio ou 

mesmo estando conjugada a ele. Atualmente, os rádios foram suplantados pelo 

uso do computador, que também serve como veículo de acesso às notícias e 

músicas.  

Da mesma forma, a geladeira, que surge ao final da década anterior, 

passa a ser estampada nas páginas dos principais jornais do período como um 

produto que tem sua rota traçada enquanto um objeto, inicialmente, para uso 

de acondicionamento de alimentos em um século tão preocupado com a teoria 

macrobiótica. Usos mais ostentatórios vão, entretanto, se colocando. Hoje 

algumas geladeiras são anunciadas na publicidade como verdadeiras peças de 

arte.  

O Recife passa a consolidar nas páginas das revistas dos anos 1930 

sinais de uma cultura do consumo, que para Slater significa uma cultura na 

qual “as práticas sociais e os valores culturais, ideias, aspirações, identidades 

básicos são definidos e orientados em relação ao consumo” 151. Assim, os 

álibis expressavam os anseios do período, ao mesmo tempo em que os objetos 

também procuravam agregar a si os valores de urbanidade, higiene, saber 

técnico e outros tão caros ao período. Os discursos modernos, que traziam em 

si os valores mais amplos, encontram no consumo doméstico a ramificação dos 
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apelos de inovação tecnológica da vida cotidiana que antes já estavam 

antecipados na cidade, conforme as reformas urbanas e as obras de 

higienização da mesma. Não estamos excluindo a existência de outros saberes 

ligados à cultura tradicional, como é o caso das páginas do Diário de 

Pernambuco, que traziam matérias sobre o que seria o protótipo de uma família 

tradicional. Apenas estamos sugerindo que a cidade passa a contar com uma 

rede em que a modernidade, a modernização e o modernismo encontram 

expressão na vida cotidiana a partir dos signos construídos no discurso público.  

Ocorreu a necessidade de experimentação de uma estrutura específica 

na cidade que consiste no mercado. As empresas tentam captar o desejo dos 

indivíduos para poder tentar satisfazê-los. Em relação aos eletrodomésticos, 

existe a construção de produtos feitos em grandes centros produtores como 

Europa e, principalmente, Estados Unidos. Para que se venda e se crie nos 

consumidores da cidade a prática do consumo de massa, torna-se necessário 

criar uma rede de saberes que incluem estratégias de marketing e de 

publicidade, que passam a produzir uma representação dos produtos aceitável 

ao público.  

Mas a cultura do consumo envolve uma série de elementos que não são 

estranhos à nossa abordagem até aqui. Eles estetizam o mundo, buscam a 

criação de signos icônicos e linguísticos que tragam a experiência sensitiva do 

mundo. Não é à toa que Jacques Le Goff propõe o surgimento da modernidade 

a partir da criação, no século XIX, da empresa de Willian Morris, com sua 

proposta de estetização do ambiente.  

Mas como imaginar no Recife dos anos 1930 uma situação em que a 

cultura do consumo vinculada ao espaço doméstico fosse tão generalizada? 

Para isso, Costa Lima sugere que fenômenos como a expansão tecnológica, a 

própria sociedade de consumo e cultura de massa, sejam observados em seu 

surgimento, ou seja, nas culturas dos países que passaram primeiro pelo 

processo de industrialização. Ao se expandir, esse modelo entra em contato 

com contextos que não eram previstos inicialmente. Assim, uma pequena 

parcela da população em contato com as mass media passa a veicular uma 

série de representações da cultura de massa em seu ambiente. Em 

consonância com as demandas sociais que levam sua presença aos objetos de 

consumo. Levando-se em conta o contexto de modernização na cidade do 
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Recife, pode-se melhor compreender os elementos do discurso publicitário do 

período – a pregnância e a diminuição dos ideais higienistas ou de saúde, a 

valorização (e vulgarização) dos conceitos científicos de rigor, precisão, 

eficiência e a importância da estetização e fruição prazerosa dos bens. 
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Considerações finais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As principais questões, que nortearam a nossa pesquisa, vincularam-se 

à expressão da modernidade nos anos 1930, no Recife. Quisemos buscar 

respostas sobre sua materialização na forma dos objetos industriais e 

tecnológicos de consumo doméstico, como era representada na publicidade e 

por fim, compreender como os sistemas de consumo estavam representados 

ao consumo dessa época. Paralelamente, quisemos analisar as 

representações que eram feitas em torno do antigo, ou seja, da fruição paralela 

das antigas formas, nem sempre alijadas e execradas. 

Observamos que as mercadorias elétricas passaram a representar uma 

nova forma de relacionamento das pessoas com os objetos. Se antes, na 

década de 1920, as invenções modernas eram realizadas por inventores e 

engenheiros, agora, o domínio da forma passa a ser trabalho de um corpo de 

profissionais específicos. Os designers passaram a manipular as funções dos 

aparelhos, procurando associá-los a imagens de modernidade, sempre vagas e 

mutáveis. Referimo-nos, portanto, à prática do design antes do design152; 

portanto, falamos de especialistas e não designers de formação. Os formatos 

aerodinâmicos do streamlining tenderam a ser elevados como os mais 
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modernos e desejáveis nos rádios e nas geladeiras; contudo esses produtos 

ainda experimentaram os formatos cúbicos, de linguagem tosca e também 

aqueles originados em movimentos artísticos, como o art nouveau e o art déco. 

Essas mudanças simbólicas surgiram pelas modificações nos materiais 

e processos ao nível da função estética. O alumínio extrudado nas geladeiras e 

a baquelita influíram como facilitadores e portadores de novas linguagens que 

também foram resultado de novas preocupações do setor produtivo. 

Também, a função prática passou a ser revestida de pequenas 

variações sempre em nome da individualização, já que os modelos de 

idealização são sempre reiterados nas séries que jamais os materializam de 

forma conclusiva. As novas marcas de produtos sempre prometem exemplares 

mais econômicos, mais silenciosos, mais práticos, mais, mais, mais. Assim, tais 

variações inessenciais, passam em alguns momentos a ferir o ser técnico dos 

objetos, como foi o caso da retirada dos pés da geladeira para o modelo de 

base quadrada. Sai a higiene e entra o estilo como norteador do processo. 

Não observamos nenhuma evidência nos exemplares analisados dos 

produtos do período que pudesse refletir o ideal bauhausiano de que a forma 

deve seguir a função. Henry Petroski critica esses ideais e afirma ela segue as 

falhas153. Ele nos demonstra que a percepção de que os produtos sempre têm 

insuficiências foi o que levou às inventividades durante a história da 

humanidade. Assim, o garfo com seus dois, três ou quatro dentes mostra que 

ocorreu uma mutação que surgiu da percepção da insuficiência do uso. Nosso 

estudo, entretanto, mostrou que o cotidiano das produções do período dos 

anos 1930 era regido por outra lógica, a da mudança nos produtos. 

A forma parece seguir a moda e a racionalidade. Embora sejam 

variáveis, aparentemente, inconciliáveis, por vezes, andam de mãos dadas e 

são separadas em momentos oportunos. Assim, a Semana da Cozinha 

Moderna, grande vitrine do racionalismo taylorista e o Grande Hotel, exemplo 

de arquitetura moderna, são sonhos e devaneios de um progresso técnico 

repletos de objetos do ano, de significantes em uma sociedade cada vez mais 

visual.  
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Hoje, em tempos marcados pela especialização de áreas do Design, não 

observamos uma separação entre todos os seus ramos (gráfico, moda, produto 

e interior)154. O Design Gráfico, presente na diagramação dos jornais e 

propagandas, já trazia até mesmo indícios de grid e uma crescente limpeza 

formal; ao mesmo tempo, suas relações simbólicas também remetiam ao art 

déco, ao art nouveau e a indícios de movimento. As formas do Design Gráfico, 

da Arquitetura, do Design de Produto e Design de Interiores se comunicam 

procurando imprimir os conceitos gerais nos quais se pautavam. 

Ao mesmo tempo em que havia a exaltação da forma moderna, ela 

convivia nos jornais do período com o bucolismo de uma cidade com uma 

grande tradição histórica. As descrições do jornalista do Diário da Manhã ao 

observar a paisagem do Grande Hotel, as imagens das pessoas observando a 

cozinha e das casas das elites no Diário da Tarde, atestam que as relações 

entre os tempos não é evolutiva, não há uma sobreposição, mas uma 

convivência de sentimentos contraditórios que a modernização efetivamente 

traz: a exaltação do novo e o medo da quebra das tradições; a fascinação por 

mecanismos que não são do convívio das pessoas, por exemplo. 

Os ideais gerais da sociedade são, via de regra, captados pelos 

pensadores da forma, ou pelo menos buscados enquanto formas ideais entre 

governos e o setor produtivo. Os novos conceitos de higiene da teoria 

microbiana influíram no espaço público, levando à “limpeza” dos miseráveis do 

centro, fato muitas vezes revestido de caráter racial e também dos mocambos; 

ao nível privado, as curvas do streamlining, mais que o louvor estético de amor 

à velocidade, constituem a materialização dos valores assépticos. A visita do 

Departamento de Saúde Pública do Estado à cozinha moderna, o discurso 

emocionado do seu diretor para com a Pernambuco Tramways são sinais da 

colaboração não apenas do governo com o setor produtivo, mas da 

cooperação do interventor e da sua rede de jornais para com o evento.  

A publicidade do período passa a pregar a utilização de uma infinidade 

de objetos. Luminárias, lâmpadas, geladeiras, fogões, todos os objetos 

elétricos e a gás são associados em um sistema de objetos dentro da cozinha 

moderna. Contudo, percebemos que eles foram utilizados dentro das casas 
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das elites, retratadas mais como símbolos de uma modernidade idealizada do 

que efetivação prática. Convivência entre tempos que o moderno não 

consegue alijar. 

O consumo, grande motor do sistema que encontramos, não surge como 

uma forma absoluta de relação com o usuário, mas o utiliza de uma forma 

relativamente livre diante de suas necessidades. Nesse sentido, foram 

encontradas seis grandes representações que traziam em sua argumentação 

questões interessantes. As imagens de urbanidade mostravam as relações de 

atualização das informações e de movimento que cercam a cidade; já a higiene 

sempre era exaltada para mostrar como combater as moléstias, além de 

procurar gerar nas pessoas a impressão de estarem até mesmo mais novas. 

Máquinas e cientistas eram sempre observados enquanto encarnações de um 

sistema que buscava a individualização das atividades de consumo. O prazer e 

encanto diante do novo eram representados em imagens sinestésicas; ao 

passo que a família era conciliada com a imagem de uma mulher que, apesar 

de trabalhar fora de casa tinha sua representação ainda ligada ao lar. 

Cabe aqui um destaque especial para o crédito. Percebemos que os 

empreendimentos da cidade buscavam também englobar as classes operárias. 

As exposições da cozinha moderna com suas viagens de ônibus e de bonde 

gratuitos, com as instalações, em uma vila popular, de uma estética mais 

límpida se unem aos esforços para provar que o valor da tecnologia não era 

tão alto. E seria acessível às classes populares. O crédito assegura essa 

vivência quando propicia às pessoas o acesso a determinados bens por um 

valor mensal baixo. Por outro lado, elas experienciam uma nova relação com o 

tempo; se antes havia uma relação de herança ou mesmo de poupança, ele 

assegura que se obtenha o consumo antes mesmo do trabalho para possuí-lo; 

o consumidor, assim, experimenta uma nova percepção de mundo. 

Observamos a ligação que o sistema capitalista passa a imprimir 

enquanto representação ideal à sua existência material. Discutimos que a 

variedade dos produtos industriais coloca fim a raridade que os bens 

representavam nas ordens antigas. Por outro lado, identificam a liberdade do 

indivíduo com a do consumidor, que passa a ter seus desejos satisfeitos pelas 

empresas. Assim, o simples ato de escolher um refrigerador GE ou um 

Frigidaire é dotado, em termos ideais, de um caráter de realização total do 
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sistema. Sua junção é realizada pelo conceito de mercado, que trata da mera 

junção dos indivíduos. 

Ao mesmo tempo, a publicidade atua em conjunto com diversos fatores 

de ordem racional e inconscientes na hora de proporcionar o sacrifício da 

compra. Appadurai nos auxiliou na construção do conceito de mercadoria e na 

demarcação das condições para a sua existência. Durante a fase mercantil, 

observamos que os gramofones foram suplantados pelos rádios que depois 

foram absorvidos pelas radiolas. A candidatura de determinados objetos ao 

estado de mercadoria é expresso nas aproximações diretas dos produtos para 

com os conceitos que são valorizados pela sociedade, que demarcam os 

critérios para haver a trocabilidade das coisas. O contexto trata das arenas 

sociais onde os produtos se inserem e que, em última análise pode levar a um 

deslocamento nas relações normais. Salões de demonstrações, lojas e 

exposições são espaços que percorrem as vivências em uma cidade que 

expressa a sua ligação com o sistema produtivo mundial.  

A modernidade nessa década passa a consolidar o seu caráter de signo 

em uma sociedade amplamente visual, com álibis de consumo que remetem a 

grandes ideias genéricas. Não apenas os bondes e carros rasgam as ruas, 

mas as casas das pessoas recebem as últimas notícias do Brasil e do Mundo. 

Como lubrificantes da engrenagem, os álibis fornecidos constituem formas de 

demonstrar a preocupação do sistema produtivo em criar um ambiente onde as 

preocupações modernas integram, cada vez mais, a vida das pessoas. 

Higienizar, mecanizar, iluminar, tornar a família alvo de vigilância, dotar os bens 

de um caráter estetizado são algumas das características gerais de uma 

cultura moderna, propostas às pessoas da cidade. Mais do que absolutas, são 

proposições, possibilidades e idealizações que surgem em pequenos 

espocares do período. 
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