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RESUMO
O presente trabalho investiga a política modernizadora na cidade de São José
dos Campos, no período de 1935-1945, através de propagandas que estimulavam o
consumo de energia elétrica, veiculadas no periódico Correio Joseense. Através dessas
propagandas, podemos perceber a ideologia presente, preparando a população para as
novas tendências mundiais.

O capitalismo se reforça com a propaganda modernizadora mudando conceitos e
hábitos considerados ultrapassados para a nova realidade. A proposta de análise inserese na discussão em torno da História social, cuja linha de investigação se aproxima da
História Cultural, pois se trata da representação da sociedade através de imagens. Para
fundamentar coerentemente as propostas publicitárias como forma de entender o que se
veiculava, como, para que e para quem eram endereçados os projetos publicitários,
buscou-se apoiar a discussão em conceitos tais como cultura de massa e indústria
cultural, modernidade, modernização e modernismo.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho pretende investigar a política modernizadora na cidade de
São José dos Campos, no período de 1935-1945, através de propagandas que
estimulavam o consumo de energia elétrica, veiculadas no periódico Correio Joseense.
Através da disposição dessas imagens no interior do jornal, este trabalho busca a
construção da concepção ideológica de quem o veiculava.

São José dos Campos, no referido período, havia acabado de se transformar em
Estância Climatérica (12/03/1935) e Hidromineral (16/12/1935), sendo assim
administrada por interventores federais até 1947.

Nesse momento, estava se consolidando sobre a cidade uma ideologia de
progresso, associada a vários planos de obras públicas para reformular visualmente a
cidade, seguindo uma linha de pensamento da recém-surgida burguesia brasileira,
adotada nas principais cidades brasileiras. Esse pensamento começou a influenciar a
elite brasileira a partir do início do século XX, influenciada pelas idéias e ações do
Barão Georges Eugene Haussman, o prefeito de Paris que havia reformulado totalmente
o centro da cidade entre 1853 e 1869, derrubando construções antigas e insalubres para
dar lugar a imensas avenidas e novos prédios suntuosos.

A partir da reforma iniciada no Rio de Janeiro pelo prefeito Pereira Passos
(influenciada pela executada por Haussman) entre 1902 e 1906, a capital passa a ser
referência nacional na ideologia moderna. Essa linha de pensamento adota ações como a
alteração da composição das residências nos centros das cidades, derrubando as casas
antigas e em mau estado, empurrando essas famílias para as periferias, sob o pretexto de
higienizar a cidade e evitar doenças, além de embeleza-la. 1 Coube às cidades que
fizeram essas mudanças estruturais adaptar esse discurso à sua realidade na época, pois,
segundo Follis, “uma cidade não se submete a um modelo sem modificá-lo”. 2

1
2

FOLLIS, Fransérgio. Modernização Urbana na Belle Époque Paulista. São Paulo. Ed. Unesp, 2004.
Idem. Pág. 99.
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Entender o processo de modernização das cidades brasileiras através de
propagandas em periódicos ainda é uma forma nova e pouco trabalhada dentro da
historiografia, porém, muito rica, pois se trata de uma fonte que fornece informações
acerca da sociedade, de como, ao mesmo tempo, ela se via através dos jornais e como
esses anúncios queriam vender o seu produto.

“As representações iconográficas, as imagens, construídas historicamente e
associadas a outros registros, informações, usos e interpretações se transformaram,
para nós, em vivência de outras eras, representações do visto e, também, do sentido,
do sonhado, do projetado, ou seja, mais uma das inúmeras representações do
universo da cultura. Como sabemos, a imagem não é simulacro da realidade, nesse
sentido não é realidade histórica em si, mas símbolo, representação, dimensão
oculta, perspectiva, código etc. Cabe a nós, historiadores, identificarmos e tecermos
a nossa própria leitura sobre a sua função no passado - tendo sempre claro que o
passado se foi e dele o que temos são apenas vestígios.” 3

Ainda sobre a utilização de novas fontes para a pesquisa histórica, Hardman diz
que:
“a fotografia, o emblema, o filme, a gravura alegórica não devem ser entendidos
meramente como "ilustração" de determinado processo, mas estar presentes na
própria desmontagem ideológica das representações envolvidas. Os depoimentos
vivos de personagens e o material iconográfico não substituem em absoluto as
funções documentais da palavra escrita, mas complementam significados
fragmentários dos textos, auxiliando na composição de um quadro histórico
factualmente mais rico e aberto a múltiplas interpretações. Em especial no plano das
"mentalidades" e criações simbólicas, as imagens visuais e a palavra falada podem
desvendar aspectos que permaneceriam obscuros caso se restringissem às fontes
escritas.” 4

Deste modo, ao se trabalhar com a representação iconográfica, estuda-se ao
mesmo tempo a sociedade, suas concepções e ideologias a respeito do mundo e de si
própria. Escolheu-se esse período porque a primeira aparição de um anúncio do tipo
estudado se deu em 1935. Nos próximos 10 anos e ainda posteriormente, a publicidade
da Light ocupou constantemente as páginas do periódico Correio Joseense, porém, nos
limitamos nestes 10 anos por ser suficiente para nos dar uma dimensão do processo de
modernização de São José dos Campos neste período. Há também, a partir de 1945, a

3

OLIVEIRA, Claudia de. A construção da narrativa histórica e a utilização das fontes visuais.
Disponível em: http://www.casaruibarbosa.gov.br/biblioteca/ciclo_memoria/palestraClaudiaOliveira.doc
Acesso em 02/02/05.
4
HARDMAN, Francisco Foot. Nem Pátria, Nem Patrão - Memória operária, cultura e literatura no
Brasil. São Paulo: Ed. Unesp, 2002. Pág. 245
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consolidação da indústria no Brasil, juntamente com o início da inserção do “american
way of life”.

Por ser o assunto - a sociedade joseense do período e sua modernização enfocado a partir da iconografia, pouco trabalhado em São José dos Campos, optou-se
por seguir essa linha de pesquisa.

Usou-se como referencial teórico a dimensão da História Social, pois estudou-se,
ao mesmo tempo, a transformação sofrida pela sociedade joseense através do processo
de modernização urbana, as formas e os meios de exclusão social praticados na
sociedade pela e através dessa modernização. De acordo com José D´Assunção Barros,
a História Social se destaca por enfocar os modos e mecanismos de organização social,
as classes sociais e outros tipos de agrupamentos, as relações sociais (entre esses grupos
e dos indivíduos no seu interior), e os processos de transformação da sociedade. 5

A História Social lida também com a categoria dos “processos” (como o de
modernização, neste caso) e não apenas modos de organização e estruturas sociais.
Além disso, esse campo da história mostra como as decisões políticas e econômicas
influenciam direta e indiretamente na vida social de um grupo. 6

Dentro do âmbito da História Social, existe também a História Cultural, onde se
estuda a dimensão cultural de uma determinada sociedade historicamente localizada.
Com a nova forma de estudo da história (onde se entende que todo indivíduo é produtor
de cultura), “a linguagem e as práticas discursivas que constituem a substância da vida
social, embasam esta noção mais ampla de Cultura”, 7 pois a “história cultural não
enfoca apenas seus mecanismos de produção dos objetos culturais, mas também seus
mecanismos de recepção”. 8

5

BARROS, José D´Assunção. O Campo da História. Petrópolis: Ed. Vozes, 2004. Pág. 110.
Idem. Pág. 112
7
Idem. Pág. 57.
8
Idem. Pág. 58.
6
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No primeiro capítulo, procurou-se trabalhar os referencias teóricos sobre as
questões abordadas, como a modernidade e seu impacto no mundo (utilizando os
exemplos de Paris, São Petersburgo e Rio de Janeiro); a forma como essa ideologia
influenciou as mudanças de pensamento e as formas de vida da sociedade mundial no
final do século XIX e início do século XX, bem como a influência dessas idéias no
Brasil e a forma como elas transformaram a nossa vida e os nossos costumes. Procurouse também explicar e relacionar conceitos como a formação do liberalismo, do
capitalismo da Cultura de Massa e dos Mass Media no Brasil.

No segundo capítulo, fez-se uma breve análise destes conceitos na sociedade
joseense no período enfocado, além de demonstrar algumas características sobre a
energia elétrica antes da Light na cidade e a postura do jornal Correio Joseense antes e
depois de sua instalação na cidade como fornecedora de energia elétrica.

O terceiro capítulo traz uma análise das imagens publicitárias da Light no
Correio Joseense, de 1935 a 1945, separando essas imagens em dois grupos. O
primeiro, abrangendo imagens de 1935 a 1938 (onde as imagens possuíam um caráter
higienista, preocupado com a saúde do consumidor). O segundo, abrange as imagens de
1941 a 1945. Este grupo de imagens possui uma forte idéia de modernidade, associada
ao desenvolvimento técnico, ao progresso e à ciência, porém, sem perder totalmente a
questão da saúde do consumidor.

Concluindo, este trabalho analisou a febre da modernidade na Europa e em
escalas menores, no Brasil, mostrando sua influência em São José dos Campos, através
das propagandas da Light no periódico Correio Joseense, de 1935 a 1945. O que se
pôde perceber foi o caráter excludente deste processo. Ignora-se a condição social da
maioria da população ao veicular imagens e produtos em um meio que poucos têm
acesso e também poucos são os que teriam condições financeiras de adquiri-los. Da
forma como essas imagens publicitárias eram feitas, as mensagens reforçavam o
fetichismo da mercadoria (iluminação elétrica), a suposta preocupação com a saúde do
consumidor e a modernidade sempre presente através dos novos produtos
industrializados, da ciência, da tecnologia e da evolução material.

5

CAPÍTULO I

CONCEITOS DE MODERNIDADE, LIBERALISMO À BRASILEIRA E
CULTURA DE MASSA

A ideologia modernizante brasileira: Suas origens e influências

Era uma característica marcante do processo de modernização brasileiro, na
primeira metade do século XX, fazer mudanças não muito profundas na sociedade, que
não alterassem o status quo. O objetivo das elites, na época, era reformular visualmente
as cidades para terem acesso ao conforto e comodidade oferecidos pela modernidade
trazida da Europa. Deste modo, o que tivemos foi um processo de modernização tímido
e excludente, que atendeu somente às necessidades da parte mais abastada da
população, sobretudo porque foi um “progresso construído pelas forças conservadoras,
ávidas pela última moda ocidental, e que tentaram dar brilho à dura realidade local”. 9
No livro “A cidade como espetáculo”, Márcia Padilha dá uma noção bem definida da
modernidade aspirada pela elite brasileira. Segundo a autora, a modernidade é definida
como “um consumo requintado que surgia como legitimação do status cosmopolita
reivindicado por nossas elites afortunadas”. 10

Como as elites eram as responsáveis por trazer as tais novidades do exterior para
o Brasil e eram elas que dominavam as estruturas do poder, sua preocupação residia em
adaptar a sociedade de forma que apenas elas tivessem acesso a essas novidades, no
caso, a modernidade material. Segundo Sandra Pesavento, modernidade é o conjunto de
novos conceitos, valores, ideais e desejos relacionados às novas perspectivas propostas
pelo desenvolvimento tecnológico e ansiados como ideal de civilização pela burguesia
ascendente, principal empreendedora das obras. 11

9

ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. Cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Ed.
Brasiliense, 1988. Pág. 34.
10
PADILHA, Márcia. A cidade como espetáculo: Publicidade e vida urbana na São Paulo nos anos 20.
São Paulo: Annablume, 2001. Pág. 115.
11
PESAVENTO, Sandra J. Relação entre história e literatura e representações das identidades urbanas no
Brasil (Séculos XIX e XX). Anos 90. Porto Alegre, N.º 4, dez. 1995, p. 115-127.
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Em seu livro “A Moderna Tradição Brasileira”, Renato Ortiz explica o título da
obra, ao dizer que essa é a forma de modernização brasileira, a que mantém as tradições,
por mais contraditório que isso seja. Segundo o autor, a noção de modernidade está fora
do lugar na medida em que o Modernismo ocorre no Brasil sem modernização. 12

Na Europa, estava fervilhando o espírito da Belle Époque, expressão de grande
entusiasmo advindo do triunfo da sociedade capitalista nas últimas décadas do século
XIX e primeiras do século XX. Estes ideais influenciaram a transformação de Paris
através das reformas implementadas pelo Barão de Haussman entre 1853 e 1869, que
visavam, entre outras coisas, a higienização, o embelezamento e a racionalização do
espaço urbano. Através desses ideais, Paris eliminou, a partir da segunda metade do
século XIX, um grande número de habitações insalubres, que deram lugar a
melhoramentos urbanos como uma nova malha urbana de amplas vias, além de rede de
esgotos. Deste modo, Paris vira referência para os grandes centros brasileiros. 13

Além de Paris, podemos citar também o exemplo russo de São Petersburgo, que,
apesar de não ter influenciado o Brasil como no caso francês, também nos dá
características importantes sobre como o processo de modernização atuou no mundo a
partir da segunda metade do Século XIX. Segundo Marshal Berman, o processo de
construção e modernização de São Petersburgo foi um modelo de “modernismo do
subdesenvolvimento” que se caracterizaria em uma “política de atrasos imposta em
meio a formas e símbolos de modernização imposta”. 14 Tal definição poderia ser
aplicada ao Brasil, guardadas as devidas proporções.

Para exemplificar melhor o processo russo, podemos citar o “Projeto Nevski”, do
czar Alexandre que reformou a grande avenida Nevski, uma das mais importantes de
São Petersburgo, que, segundo Berman, serviu para unir todas as classes em torno de
suas vitrines, “pois ela lhes abriu, no meio de um país subdesenvolvido, uma vista de

12

ORTIZ, Renato, op. cit. Pág. 45.
FOLLIS, Fransérgio., op. cit. São Paulo: Unesp, 2004.
14
BERMAN, Marshal. Tudo que é sólido desmancha no ar: A aventura da modernidade. São Paulo: Cia.
das Letras. 1992. Pág. 186.
13
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todas as promessas deslumbrantes do mundo moderno.” 15 Em torno de suas vitrines, as
Rússias rica e pobre assistiam juntas e espantadas o espetáculo da modernidade.

No Brasil, a elite carioca decidiu aderir a este projeto modernizador excludente,
apesar de saber que tamanha transformação aqui não era possível realizar, limitando-se
a se empenhar no projeto de embelezamento dos espaços urbanos da cidade do Rio de
Janeiro. Pretendia-se eliminar os cortiços, considerados as causas das doenças que
assolavam a cidade, além de acabar também com suas características coloniais que
eram, para a elite, resquícios do passado atrasado brasileiro. Apesar de todo esse frenesi
das elites, a população teve dificuldades de adaptação a esse novo modo de vida por
causa dos ditos costumes coloniais, o que acaba representando um empecilho ao ideal
da elite carioca. 16

Essa população menos favorecida, antiga moradora do centro, é removida de seu
local de origem e tem suas casas desapropriadas e destruídas, sem nenhuma forma de
indenização ou apoio, para dar lugar a largas avenidas e prédios luxuosos. A cidade
também recebe diversos melhoramentos urbanos como instalação de serviços públicos
(redes de água, esgoto, telefone e iluminação). Porém, todos esses melhoramentos
tinham um custo elevado demais para as camadas mais baixas, inviabilizando assim sua
aquisição, o que deixava, neste processo de modernização, sua marca excludente. Anos
depois, a cidade do Rio de Janeiro vira referência para o Brasil em modernização
urbana.

O novo comportamento adotado na cidade do Rio de Janeiro é resumido por Ortiz:
“(...) a remodelação urbana da cidade, a valorização do chique europeu (Art
Nouveau), o frenesi com que se vive a agitação dos novos tempos, o advento da
eletricidade nas casas e nas ruas, são transformações vividas sob o signo do
moderno por uma ‘burguesia carioca que se adapta ao seu novo equipamento
urbano, abandonando as varandas e os salões coloniais para expandir a sua
sociabilidade pelas novas avenidas, praças, palácios e jardins’. Contrastando com
esse retrato de otimismo temos a presença das favelas, o medo do impaludismo, o
peso de uma herança colonial paupérrima que invade o cenário minando esta
imagem tão cuidadosamente construída. (...) A idéia de moderno se associa a
valores como progresso e civilização; ela é, sobretudo, uma representação que
15
16

BERMAN, Marshal., op. cit. Pág. 187.
FOLLIS, Fransérgio., op. cit. Pág. 30.
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articula o subdesenvolvimento da situação brasileira a uma vontade de
reconhecimento que as classes dominantes ressentem. Daí o fato de essa atitude
estar intimamente relacionada a uma preocupação de fundo, ‘o que diriam os
estrangeiros de nós’, o que reflete não somente uma dependência aos valores
europeus, mas revela o esforço de se esculpir um retrato do Brasil condizente com o
imaginário civilizado(...)” 17

O liberalismo brasileiro: Algumas características

Podemos, em parte, explicar este processo de modernização excludente
analisando a formação do capitalismo brasileiro que, segundo Florestan Fernandes 18 , é
um capitalismo frágil, com uma divisão do mercado de bens simbólicos que não
consegue se expressar plenamente e com uma fraca divisão do trabalho. Segundo
Weber, “só podemos dizer que toda uma época é tipicamente capitalista quando a
satisfação de necessidades se acha, conforme seu centro de gravidade, orientada de tal
modo que, se imaginarmos eliminada esta forma de organização, fica em suspenso a
satisfação das necessidades.” 19 Ou seja, só podemos dizer que uma época é inteiramente
capitalista quando, ao se eliminar toda a organização da produção e distribuição de bens
materiais responsáveis por nossa “satisfação”, ficaria suspensa a realização de nossas
necessidades, hoje controladas pela indústria.

No Brasil, o que temos é uma conduta não-capitalista, que é caracterizada pela
restrição do consumo e por uma economia de subsistência. A nossa industrialização se
apossara apenas da face pública das coisas, fazendo a imensa maioria supor que tudo o
mais continuava como antes, a arte de posse de sua mesma função inalterado seus
valores. 20

Somente a partir da década de 1940, no Brasil, é que podemos falar de uma
“sociedade de massa”, pois é a partir desse período que podemos perceber a
transformação da sociedade brasileira em uma sociedade urbano-industrial, através de
várias mudanças como o crescimento da industrialização e da urbanização, a
17

ORTIZ, Renato., op. cit. Págs. 31-32.
Apud: ORTIZ, Renato., op. cit. Págs. 25-26
19
Apud: LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e terra, 2000. Pág. 35.
18
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transformação da estratificação social com a expansão da classe operária e das camadas
médias, o advento da burocracia e das novas formas de controle gerencial, o aumento
populacional e o desenvolvimento do setor terciário em detrimento do setor agrário. 21 É
nessa década também que o Brasil vive a fase de “industrialização restringida”, que quer
dizer “movimento de expansão do capitalismo que se realiza somente em determinados
setores, não se estendendo para a totalidade da sociedade.” 22

Cultura de Massa e os Mass Media: Conceitos

Segundo Morin, Cultura de massa é aquela produzida segundo as normas
maciças da fabricação industrial; propaganda pelas técnicas de difusão maciça (que um
estranho neologismo anglo-latino chama de mass media); destinando-se a uma massa
social, isto é, um aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e além
das estruturas internas da sociedade (classes, família, etc.) 23 e que tem como objetivos a
homogeneização do consumo e dos costumes. 24

Teóricos da Escola de Frankfurt tentaram, na primeira metade do século XX, dar
um panorama geral das mudanças que vinham acontecendo na sociedade e também
fazer uma crítica tenaz, com uma reformulação do materialismo marxista, aos novos
padrões de produção, comportamento e dominação impostos pelo capitalismo, que
estavam sendo simplesmente aceitos e passando desapercebidos. Segundo Adorno 25 , a
cultura de massa foi o grande meio encontrado pelo capitalismo de tirar todo o poder de
crítica das mãos da sociedade. Esse caráter amestrador do capitalismo surgia de forma
quase imperceptível, pois, antes, o trabalhador fazia seu tempo livre, produzia para si
mesmo e utilizava seu tempo livre da forma como bem quisesse.

Com a Revolução Industrial, a introdução do Taylorismo e do Fordismo nos
meios de produção e com as fábricas dominando cada vez mais o cenário das cidades,
20

LIMA, Luiz Costa., op. cit. Pág. 39.
ORTIZ, Renato., op. cit. Págs. 38-39.
22
Idem, Pág. 45.
23
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX. Vol 1: Neurose. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1990. Pág. 14.
24
Idem. Págs. 39-40
21
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este homem livre de antes já não mais servia aos propósitos do capitalismo. Agora é
preciso trabalhar durante horas e produzir muito mais para ter o mesmo rendimento de
antes. Deste modo, retira-se do trabalhador todo o seu tempo livre para poder produzir
cultura e aproveitar, da maneira que achar melhor, o seu lazer.

Para suprir a necessidade do novo homem de se divertir e também de deixar
cada vez menor o seu tempo livre para refletir sobre sua condição (caráter primordial da
consciência de classe), são criados meios no formato industrial de produção cultural e
de divertimento, além dos grandes meios de comunicação de massa, responsáveis por
formar, informar (ou desinformar, na opinião dos mais críticos) a população. Desta
forma, toda sociedade é conduzida e tem seus meios de informação, de divertimento, de
formação de opinião e de consciência subjugados à decisão de poucas pessoas,
responsáveis em escolher para elas o que é melhor para mantê-las no nível da catarse e
sem produzir distúrbios ao sistema em vigor.

O desenvolvimento de uma Cultura de Massa exige um capitalismo em nível
avançado e homogêneo, o que, segundo Luiz Costa Lima, não é o caso do Brasil, pois

(...) o modelo clássico - tecnologia avançada, sociedade de consumo, cultura de
massa - seguido, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, pela cultura de massa,
aqui não se reproduz. País onde a desigualdade de rendas faz com que a um décimo
da população corresponda 40% da renda nacional e onde o desequilíbrio continua a
ser acusado mesmo no interior desse um décimo, de modo que 20% da renda
nacional corresponde a 1 % daquele décimo, não pode conter uma sociedade de
consumo, mas sim, e apenas, bolsões, ilhas resumidas a círculos restritos nas poucas
metrópoles. 26

Isso significa que a cultura de massa inexiste no Brasil? De acordo com Lima,
não,
ela apenas não segue seu modelo clássico. A questão assim se explica: as condições
necessárias para que a cultura de massa faça sua aparição na História não são de
idêntica obrigatoriedade para que ela se expanda. Depois, entretanto, que esta se
verificou, o caráter inconsciente da oposição de que se alimenta a cultura de massa
permite que ela se expanda a contextos que, parcialmente, desconhecem os dois
primeiros requisitos de seu modelo originário. Basta a existência de uma ilha
socioeconomicamente industrializada para que, e com o auxílio das mensagens
25
26

ADORNO, Theodor W. Indústria Cultural e Sociedade. São Paulo: Paz e Terra, 2002.
LIMA, Luiz Costa., op. cit. Págs. 64-65
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disseminadas pelos aparelhos de comunicação de massa, o termo Cultura de Massa
se implante paulatinamente sobre seu antepassado, a cultura folclórica ou popular. 27

Com o surgimento de uma micro-sociedade rica e industrializada, falta apenas a
implementação da cultura de massa. Sobre isso, Lima diz que
tal implantação só se realizará para as classes sociais que, diretamente, recebem o
impacto dos mass media e o correlacionam a uma modalidade antagônica de
cultura. Por essa dedução verifica-se quão ilógico seria supor que os dois aludidos
pressupostos - recepção dos mass media e correlacionamento com outra modalidade
qualquer de cultura - funcionem de maneira proporcionada para grupos sociais
distintos como, por exemplo, o dos operários não-especializados, pequenos
28
comerciantes e profissionais liberais(...).

Segundo Coelho, “no Brasil é possível falar em cultura de massa e comunicação
de massa, apesar de não vivermos em uma sociedade de consumo de massa,” 29 ou seja,
vivemos sob os ditames da cultura produzida em larga escala e dos mass media, porém,
não podemos falar que somos uma sociedade de consumo de massa, por sermos uma
sociedade desenvolvida muito disformemente, com as tais ilhas de riqueza (com
capacidade de consumo de acordo com os padrões do “primeiro mundo”) cercada de
bolsões de pobreza, com uma capacidade restrita de consumo, além de uma classe
média extremamente carregada de outras responsabilidades que teriam de ser fornecidas
pelo Estado mas não são, fazendo com que o poder desta de consumir em grande escala
seja muito reduzido.

O que temos então é um capitalismo que se desenvolveu disformemente, não
espalhando suas características principais a toda sociedade brasileira, fazendo com que
as novidades (intelectuais e materiais) vindas de fora, como a modernidade propagada
pelos mass media, através da cultura de massa, se restrinja somente a uma pequena
parcela da população.

27

Idem. Ibidem.
Idem. Ibidem.
29
COELHO, Teixeira. O que é Indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense. 2003. Pág. 75.
28
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CAPÍTULO II
O SONHO MODERNO JOSEENSE

Modernidade, Publicidade e os Mass Media em São José dos Campos

O conceito de modernidade está associado ao de melhoramento, que seria uma
das formas de aplicação prática no espaço urbano da modernidade. Seu conceito e/ou
opinião estão associados ao lugar. 30 Ou seja, no espaço fica a marca da concepção
joseense de modernidade. Na mudança do modo de vida rural para o urbano, adotam-se
novas ideologias, porém, sem a infra-estrutura necessária para sua plena utilização,
como no caso da eletricidade. Uma modernidade freada pelo preconceito em relação às
camadas menos favorecidas.

Segundo Trusz, a aceitação da modernidade e dos melhoramentos urbanos pelos
setores conservadores e tradicionais da sociedade não foi calma e pacífica. Eis, portanto,
o papel aglutinador e apaziguador da publicidade, que “deve ter influenciado o processo
de reconhecimento das novas formas do viver urbano, aceleradas, higienizadas,
racionalizadas, permitindo a diminuição do sentimento de estranheza e nãopertencimento entre os contemporâneos e a cidade remodelada.” 31 Segundo Padilha, a
publicidade “abrandava a dificuldade de adaptação causada, em parte, pela inexistência
da memória e tradição referentes a práticas recentes da vida urbana, especialmente
àquelas relacionadas ao consumo e à sociabilidade” 32 , “além de surgir como uma
possibilidade de comunicação própria das cidades modernas”. 33

A publicidade comercial impressa teve uma importante função na assimilação
das transformações na sociedade, pois ela apresentava a nova era, a modernidade,
através de seu discurso. Era a porta-voz dos melhoramentos urbanos, no caso, a
30

BRESCIANI, Maria Stella (org). Palavras da cidade. Porto Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 2001.
TRUSZ, Alice D. O papel da publicidade na informação e assimilação cotidianas da modernidade na
Porto Alegre dos anos 1920. Disponível em: http://www.anpuh.uepg.br/historiahoje/vol1n3/publicidade.htm Acesso em: 02/05/05
32
PADILHA, Márcia., op. cit. Pág. 25
33
Idem. Pág. 23.
31
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iluminação elétrica. Porém, esse mesmo discurso tratava o novo em detrimento do
velho, causando reações adversas na população, contra e a favor esse projeto, pois ao
mesmo tempo em que modernizava, parte da sociedade dizia que ele destruía o passado
e a história dessa população.

Segundo Baudrillard, “a publicidade tem como tarefa informar as características
deste ou daquele produto e promover a sua venda” 34 e também “desempenha função
essencial, pois ela [...] converte-se na peça que lubrifica o bom funcionamento da
engrenagem” 35 , no caso, o mercado, primordial para o sistema capitalista. De acordo
com David Harvey, “a propaganda e a comercialização destroem todos os vestígios da
produção em suas imagens, reforçando o fetichismo que surge automaticamente no
curso da troca do mercado.” 36 Esse fetichismo seria o de que o uso ou a aquisição de tal
produto de uma determinada empresa traria uma significação social ao seu portador. Ou
seja, o que traria em termos de impressão na sociedade a um cidadão joseense poder
ostentar que em sua casa tem energia elétrica?

Michel Foucault, em seu princípio de exclusão, diz que “o discurso não é
simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por
que e, pelo que se luta, (é, portanto) o poder do qual nos queremos apoderar.”37 Ou seja,
a propaganda da Light era direcionada a toda a população joseense, apesar de só uma
pequena parte dela ter a possibilidade real de acesso à energia elétrica, caracterizando
assim o uso do princípio de exclusão, que foi fazer com que a população sonhasse em
ter acesso à energia elétrica mesmo não tendo condições, como disse Foucault, lutar
pelo que queremos nos apoderar.

De acordo com Foucault, o discurso verdadeiro é aquele que responde ao desejo
ou aquele que exerce o poder; “na vontade da verdade, na vontade de dizer esse discurso
verdadeiro”. E “o que está em jogo, (segundo Foucault) senão o desejo e o poder?” 38 O

34

BAUDRILLARD, Jean. Significação da publicidade. In: Teoria da cultura de massa. São Paulo. Ed.
Paz e terra, 2000. Pág. 291.
35
LIMA, Luiz Costa., op. cit. Pág. 59.
36
HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo. Ed. Loyola. 1992. Pág. 99.
37
FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Ed. Loyola, 2004. Pág. 10.
38
Idem. Pág. 20.
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objetivo da Light era fazer com que o resto da população aderisse ao discurso
modernizador e procurasse, de todas as formas, adquirir os serviços da empresa para se
igualar aos outros que já o possuíam. O desejo de adquirir os serviços da Light já
bastaria para legitimar o princípio de exclusão, através do fetichismo da mercadoria.

Para facilitar este processo de absorção dos ideais modernísticos na cidade de
São José dos Campos, a Light adotou um método inovador para a época: a divulgação
de seus serviços veiculados através de propagandas no periódico Correio Joseense.
Apoiada na publicidade, a Light prometia a energia que, por um bom tempo, ficou
materializada apenas no papel.

Como já foi dito anteriormente, sem um capitalismo maduro, não há
desenvolvimento das comunicações de massa, responsáveis pela expansão do consumo
através da divulgação maciça da propaganda. Porém, sabendo das características
restritas das comunicações de massa, iremos nos focar somente à região central de São
José dos Campos, pois esta era a região alvo da Light, onde teoricamente se concentrava
a população com alto poder aquisitivo capaz de adquirir os serviços da empresa.

Para entendermos melhor o funcionamento dos mass media em uma sociedade, é
importante saber que “a sua eficácia só é suscetível de ser analisada no contexto social
em que funcionam. Mais ainda do que o conteúdo que difundem, a sua influência
depende das características do sistema social que os rodeia”. 39 Quanto mais uma idéia é
repetida e divulgada, maior a sua expansão e discussão na sociedade. 40 Logo, as
comunicações de massa adquirem o caráter formador de opinião, pois, é através delas
que a população se informa e atualiza sobre os fatos que ocorrem em sua cidade, país e
mundo. Por isso a escolha das propagandas em um veículo de comunicações de massa.

Nota-se claramente neste processo o caráter excludente da modernidade
joseense, pois a energia elétrica não era um melhoramento urbano acessível à maioria da
população devido à sua baixa renda e a falta de estrutura técnica para sua total

39
40

WOLF, Mauro., op. cit. Pág. 51.
WOLF, Mauro., op. cit. Pág. 37.
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implementação, principalmente em uma cidade de pequeno porte e basicamente agrária
como a São José dos Campos na primeira metade do século XX.

São José dos Campos antes da Light

Antes da Light, quem administrava a distribuição de energia elétrica em São José
dos Campos era a empresa de Luz e Força. Nos jornais pesquisados, não pudemos ver
grandes contradições e críticas a esta empresa. Passam a aparecer, partir de 1922, no
jornal Correio Joseense, várias propagandas da empresa de Luz e Força sobre a redução
do preço das lâmpadas 41 e, a partir de 1924, surgem as primeiras críticas direcionadas a
empresa de Luz e Força de São José dos Campos que, segundo os editoriais, além de
cobrar taxas e juros muito altos, não servia bem aos consumidores particulares ou
públicos, instalava aparelhos de medição sem o consenso dos moradores e que
beneficiavam somente a empresa, como podemos ver no exemplar 199 do Correio
Joseense, de 1922, onde está escrito:

“ao que sabemos vae ser dirigida à Câmara Municipal uma representação popular
pedindo com que a Empreza Luz e Força mande retirar dos predios onde estão
collocados esses reguladores de consumo de energia electrica PEGA LADRÃO,
assentados abusivamente pela referida Empreza. Nada mais justa essa pretensão do
povo joséense que vem de algum tempo a esta parte sendo aviltado com essa
medida vexatória e arbitraria, quando outros meios lícitos poderiam ser
empregados, sendo certo que o publico continuaria sempre lezado até que se
concluam as obras de melhoramentos de energia electrica”. 42

A empresa tenta, algum tempo depois, um acordo com o diretor do Correio
Joseense, Napoleão Monteiro, que não andava muito satisfeito com decisões da Luz e
Força. Por força das circunstâncias, a empresa cortou a energia da residência do diretor
do Correio Joseense, por ter se recusado a aceitar a instalação do medidor que a
empresa obrigava os clientes a adquirirem somente dela. O diretor, obtendo o
equipamento de outra forma, acaba causando discórdia entre as partes. Várias tentativas
de acordo foram esboçadas, mas nenhuma das partes concordou com a proposta da
outra. No final, apelaram para o poder público. 43 Nos editoriais seguintes, articulistas do
41
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jornal citam e pedem reformulações no contrato da prefeitura com a empresa de Luz e
Força. 44 Porém, em 1926, com a interferência e o apoio do prefeito João Cursino, o
diretor do jornal perde a disputa para a empresa e é obrigado a pagar a dívida
recorrente. 45

Após este incidente, o jornal passou a publicar diversas notícias pequenas,
fazendo clara oposição ao prefeito, sobre sua falta de atenção sobre questões
importantes da cidade, como a iluminação pública na rua XV de Novembro e na rua
Vilaça, e sobre o transporte público da cidade. 46 Essas referências seguem abaixo:

“A Illuminação da Rua 15: Dinheiro Posto fora.
Ha tempos, no intuito louvavel de melhorar a illuminação publica na rua 15 de
novembro, a prefeitura mandou colocar no centro daquella via publica, um certo
numero de lampadas protegidas por globos opacos. (...) Acontece, porem, que as
referidas lampadas permanecem longos mezes apagadas, porque o snr. Prefeito
entender de não mandar substituil-as. (...) Ora, não è justo que o povo pague à
Empreza 175$000 por mez por 4 lampadas que ainda tem resistido à corrente.” 47
“A falta de luz na rua Villaça.
O Snr. João Cursino, esse mesmo que reside na prefeitura e não paga aluguel, devia
volver as suas LARGAS vietas para a escuridão da rua Villaça, no trecho da rua
Sebastião Hummel e rua do Mercado. Os 175$000 que a Camara está pagando pela
illuminação que não existe na rua 15 de Novembro, seriam mais que suficientes
para reparar aquella falha, e outras identicas. (...)” 48

Como Napoleão Monteiro estava sofrendo uma perseguição política por parte do
prefeito João Cursino, ele usa o Correio Joseense para fazer oposição ao prefeito e a
todos os seus aliados, como podemos ver na citação abaixo:

“Mau grado as perseguições que nos fazem pelo facto de (denunciarmos) os abusos
praticados pela Empreza Luz e Força e ainda por termos dirigindo das
conveniencias (...) no projecto de reforma que tem um unico objetivo – o de
benefiar aquella poderosa Empreza (...) não sera com violências e constantes
ameacas que nos deixaremos vencer por aquelles que entendem dominar a forca do
dinheiro. (...) Enfim; os propugnadores da malfadada reforma do contrato da
Empreza Luz e Força e o proprietario desta, com a demissão do nosso director
Napoleão Monteiro do cargo de Thesoureiro da Camara Municipal desta cidade.
44
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Motivou essa violencia, o facto sobejamente conhecido do publico, de ter esse exfunccionario assumido uma attitude definida contra esse prezente de grego que nos
49
querem offerecer os autores dese projecto, ao lado da maioria da Câmara (...)”

Um outro jornal da cidade, A Voz do Povo, antes aliado do Correio Joseense nas
críticas à empresa de Luz e Força 50 , também virou alvo de editoriais críticos por ter
“mudado de lado” e agora estar, segundo o Correio Joseense, do lado do prefeito, como
podemos observar a seguir:

“Sempre a mesma lenga-lenga d’”A Voz do Povo.
Ate que enfim a nossa collega tirou a mascara e collocou-se frente a frente do seu
inimigo pra luctar, não por um ideal, porem, para ver se completa a obra por ella
encetada, ha mezes, quando ardorozamente defendia o projecto de reforma da
Empreza Luz e Força, silenciando os abusos que esta praticava contra o interesse
publico, para tentar nos aniquilar e nos apontar aos olhos dos nossos conterraneos
como uns transfugas porque não estivemos ao serviço dos snrs. Dr. Nelson, João
Cursino e Alberto Rodrigues Alves, os poderosos desta terra, que a “A Voz do
Povo” defendeu com tanto amor e carinho. (...) A “A Voz do Povo”, que segundo
apregoa, é um jornal de combate à política chefiada pelo snr. Cel. Cursino, não
admitte que se faça a menor critica aos actos do impolluto político Dr. Nelson.
51
(...).”

Em 1927, as críticas à empresa de Luz e Força no Correio Joseense
desaparecem e em 26 de Julho de 1928, ocorre a transferência da administração da rede
de energia elétrica de São José dos Campos da empresa de Luz e Força para a Light.
Esse fato não foi noticiado pelo periódico, pois o seu diretor, Napoleão Monteiro, havia
se mudado para São Paulo, onde ficou até 1932, motivo pelo qual o jornal parou de
circular neste período.

49
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CAPÍTULO III

A LIGHT E SUA PUBLICIDADE EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

As imagens publicitárias

A primeira propaganda da Light veiculada no Correio Joseense aparece em 1935
e, a partir desse ano, as imagens passaram a ser algo corriqueiro no periódico. Os
anúncios ocupavam, quase sempre, metade de uma página e eram renovados
aleatoriamente. Algumas imagens permaneciam no jornal por um longo tempo.

Nas propagandas do periódico Correio Joseense, o que pudemos constatar é o
apelo visual (imagens grandes e com desenhos de traços modernos) vinculado a um
discurso persuasivo (com frases de impacto), tentando vender a idéia de que a
iluminação elétrica era um fator impulsionador da qualidade de vida e resolvesse todos
os problemas da humanidade; embora a sociedade não estivesse estruturalmente
preparada para receber as novas tecnologias em larga escala. A preocupação com a
saúde do consumidor é evidente nas imagens, sendo o slogan da empresa “A bôa luz é
a vida dos seus olhos”.

Dividiu-se o acervo de imagens do Correio Joseense em dois grupos, levando em
consideração o tempo e o conteúdo da propaganda. O primeiro grupo de imagens abarca
o período que vai de 1935 a 1938 e o segundo de 1941 a 1945.

Primeiro grupo de imagens: 1935 a 1938

Este primeiro grupo de imagens vai do ano de 1935 a 1938 por possuírem em
sua maioria a mesma conotação, claramente preocupada com a saúde do leitor, com um
discurso higienista e enaltecedor da ciência como a nova aliada da humanidade para
lidar com seus problemas.
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Fig. 1: Propaganda da Light em 15/09/1935
Fonte: Correio Joseense

Esta propaganda passa a idéia básica da preocupação da Light com a saúde dos
olhos dos filhos dos consumidores, com uma régua colocada na figura entre o rosto e o
livro, mostrando a distância ideal entre eles. Funde-se no texto o discurso publicitário
com a preocupação sobre a saúde dos olhos, através dos dois primeiros parágrafos, onde
diz os cuidados básicos para a manter a saúde dos olhos, mantendo a distância ideal de
35 centímetros do livro, porém, sem uma boa iluminação, essa preocupação seria em
vão.
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Fig. 2: Propaganda da Light em 22/09/1935
Fonte: Correio Joseense

A figura 2 também deixa bem clara a idéia de preocupação com a saúde dos
olhos dos filhos do consumidor, porém, agora o único fator determinante é a luz, e não
mais outros como a distância dos olhos para o livro. O foco da imagem é passar a idéia
que, sem uma iluminação adequada, a criança terá seu desenvolvimento prejudicado por
não cuidar dos olhos tomando cuidados com a iluminação adequada, que poderá lhe
dificultar a “luta pela vida”.
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Fig. 3: Propaganda da Light em 13/10/1935
Fonte: Correio Joseense

Na figura 3, temos o mesmo discurso um pouco modificado. Agora os alvos não
são mais os filhos dos consumidores, mas os próprios. Com várias estatísticas citadas
sobre a relação entre a idade e os problemas da visão (quanto maior a idade, maior a
porcentagem de pessoas com problemas de visão), a propaganda quer deixar claro que a
iluminação seria um fator que ajudaria na prevenção desses problemas, pois, “a falta de
cuidado, alliada á má illuminação contribuem para augmentar, com a edade, esses
defeitos.”
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Fig. 4: Propaganda da Light em 11/10/1936
Fonte: Correio Joseense

Destoando um pouco das outras imagens, a figura 4 traz uma suposta
preocupação com o consumidor num plano profissional e não familiar. Nesta figura, a
propaganda passa a idéia de que a boa iluminação é capaz de ajudar a eliminar a
preguiça e o cansaço que se dizia estarem ligados à falta de luz no ambiente de trabalho.
Segundo a enunciação, a iluminação ajudaria nos resultados do trabalho, que seriam
visivelmente melhorados.
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Fig. 5: Propaganda da Light em 07/03/1937
Fonte: Correio Joseense

A imagem 5 traz uma nova forma de interpretação sobre a suposta preocupação
da empresa com a saúde dos olhos dos clientes. A Light usa, na propaganda, termos em
inglês pressupondo que os consumidores brasileiros fizessem parte de uma população
esclarecida. Porém, já vimos que este não era o caso de São José dos Campos na época,
cidade basicamente agrária com uma população pequena e sem capacidade de absorção
de toda essa modernidade.
Na imagem, é feita a comparação do termo náutico em inglês S.O.S., que
significa “Save Our Ship” (Salve Nosso Navio) e a nova ciência que estuda a visão,
chamada “Science of Seeing” (Ciência da Visão). Quer se deixar claro que ambos
possuem a mesma abreviação, porém, o uso do S.O.S. por navios é somente em casos
de emergência, caso o navio precise ser salvo. Na propaganda, enfatiza-se a emergente
preocupação com a saúde dos olhos, pois a luz serviria para salvar os olhos da
humanidade.
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Fig. 6: Propaganda da Light em 12/08/1938
Fonte: Correio Joseense

Os apelos propagandísticos parecem não ter relações com o público alvo,
demonstrando desconhecimento das características dos consumidores. Desconsiderando
a ausência de concorrentes, a Light se utiliza do argumento que a coincidência não pode
ser o indicativo pelo qual a empresa era a mais procurada pela população para adquirir
os serviços de energia elétrica. No entanto, em São José dos Campos, neste momento, a
Light era a única distribuidora. Neste sentido, a propaganda acaba sendo ironizada pelos
conhecedores da realidade joseense da época.

25

Fig. 7: Propaganda da Light em 28/08/1938
Fonte: Correio Joseense

A figura 7, veiculada no ano de 1938, faz uma projeção do futuro, trazendo uma

oposição entre homens “úteis” e “inúteis”. Os “úteis” seriam aqueles que foram
beneficiados pela boa iluminação durante toda sua vida e que, na década de 50,
certamente estariam nos bancos das universidades. Já os que não tiveram a vantagem da
“boa luz”, terão o risco de se tornar inúteis, uma vez que, segundo a propaganda, a
iluminação é um “precioso auxiliar da formação physica e mental da criança. Protege a
vista, facilita o estudo, predispõe á alegria e ao bem estar.”
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Resumindo, as imagens da Light divulgadas entre 1935 a 1938 têm um forte
apelo da saúde dos olhos. Embora, como dissemos, a empresa não se preocupasse com o
perfil dos consumidores, analisando as imposições culturais da localidade, a tônica da
saúde tem forte consonância com a fase sanatorial da cidade, em que o discurso da
saúde e higienização é amplamente divulgado, preocupando-se com todos os cenários
da vida do consumidor, desde o lar até o ambiente de trabalho.

Segundo grupo de imagens: 1941 a 1945

O segundo grupo de imagens, que abrange o período de 1941 a 1945,
caracteriza-se por não ter mais o discurso vinculado primeiramente à idéia higienista e
protetora (apesar de ainda trazer, através de analogias, a iluminação como um dos
principais fatores de qualidade de vida). Agora, veicula-se a questão da modernidade,
ligada à ciência e a tecnologia, ao progresso e à máquina, na contradição entre o antigo
e o novo, sendo este enaltecido graças aos avanços benéficos da ciência. Seguem
abaixo, algumas dessas imagens.
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Fig. 8: Propaganda da Light em 21/07/1941
Fonte: Correio Joseense

Nesta figura podemos perceber novamente, e de forma clara, a suposta
preocupação da Light com a vida profissional de seus clientes, mas agora dentro do
ambiente industrial.
A propaganda faz uma comparação entre os operários e a luz. De acordo com a
Light, a luz é um aliado do patrão, uma colaboração “quase humana”, que evitaria a
falta do empregado, e queixas do espaço mal iluminado da fábrica. A energia elétrica
também funcionaria como um estímulo para a maior eficiência dos funcionários, pois,
para a empresa, existe um vínculo claro entre um ambiente mais iluminado e a
produtividade, motivo pelo qual quer passar este vínculo aos consumidores.
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Fig. 9: Propaganda da Light em 27/07/1941
Fonte: Correio Joseense

Esta imagem traz consigo uma idéia de economia, fazendo uma comparação
entre a economia financeira e a economia na saúde. A idéia da propaganda é atingir o
público que ainda não havia adquirido os serviços da Light pela vontade de economizar
dinheiro. Porém, segundo a Light, quem assim age, estará tendo prejuízo, pois
prejudicará a saúde da visão por não ter um ambiente plenamente iluminado a qualquer
hora.
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Fig. 10: Propaganda da Light em 14/09/1941
Fonte: Correio Joseense

A figura 10 reflete uma preocupação do comerciante. Reforça que, em um
ambiente mais claro, quando o cliente procura algum produto em específico, por causa
da luz, ele consegue enxergar outros e acaba consumindo mais. Além disso, a luz
convida novos clientes a entrarem na loja. Assim, a iluminação da Light, traria, além de
saúde, mais lucros para o comércio. Como na figura 8, na figura 10, a luz também é
humanizada. Inclusive uma pergunta direcionada aos comerciantes procura saber “por
que não contrata este vendedor econômico e eficiente – A Boa Iluminação?”
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Fig. 11: Propaganda da Light em 1943.
Fonte: Correio Joseense

A figura 11 faz uma comparação entre o trabalho no campo e o trabalho na
cidade. O trabalho do campo é passado como algo atrasado e rústico. A frase “de sol a
sol” é utilizada para reforçar a dependência do homem do campo da luz solar. Por
depender da luz natural, suas tarefas são reduzidas a um determinado período do dia,
ficando o trabalho da noite paralisado. O homem da cidade, ao contrário, através dos
“ensinamentos da ciência moderna da iluminação”, possui o recurso da energia elétrica,
que o permite realizar seu trabalho a qualquer hora do dia, auferindo, dessa forma,
grandes lucros.
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Fig. 12: Propaganda da Light em 1944
Fonte: Correio Joseense

Assim como a imagem anterior, a figura 12 faz uma comparação entre o passado
e o presente. Nesse caso, o passado está representado através de uma lenda indígena,
que fala sobre a origem da noite. A lenda diz que a noite surgiu quando alguns índios
que deveriam buscar a noite, a trouxeram em uma noz de tucumã, porém, estavam
proibidos de abri-la. Por causa da curiosidade, abriram a noz, espalhando a noite pela
terra. A propaganda enfatiza que hoje, com a energia elétrica, a noite é desfeita dentro
das casas com um aperto de botão, fazendo assim que as atividades continuem
produtivas mesmo sem a iluminação do dia. Enquanto a noite é uma lenda, a luz da
Light passa a ser uma realidade.
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Fig. 13: Propaganda da Light em 1945
Fonte: Correio Joseense

Nesta figura podemos ver de novo a comparação entre o passado e o presente,
embora de forma mais sutil. A propaganda diz que sem a luz, não haveria arte, pelo
menos a arte pictórica, pois esta tem na luz sua razão de ser. Como o artista depende da
luz para a realização de seu trabalho, ele também se vê limitado, pois não pode ter a luz
do sol sempre que quiser. A idéia passada é a de que, com a iluminação elétrica, ele
teria este problema resolvido, pois teria ao seu alcance e sempre que necessitasse, a luz
necessária para pintar. Deixa-nos a impressão que a pintura que realça a luz e
luminosidade são produções referentes ao advento da luz elétrica.
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Fig. 14: Propaganda da Light em 1945
Fonte: Correio Joseense

Nesta propaganda (figura 14), podemos notar a clara idéia da modernidade,
através dos exemplos dados pelo comercial, como o carro, a peça e a química, tudo
ligado à idéia de ciência. No Brasil, durante este período, estávamos vivendo uma época
de desenvolvimento da indústria nacional e o surgimento de correntes de pensamento
que apontavam uma nova forma de crescimento e de análise do país, de dentro para
fora, que foi chamada de “nacional-desenvolvimentista”, o que reflete, em partes, o
caráter dessa e de outras propagandas do período.

34

Com a frase “Boa luz...Guia seguro para um rumo certo”, podemos notar
também a comparação entre o veículo e o homem na imagem, pois ambos, com o
auxílio da boa iluminação, teriam seus caminhos facilitados. O carro, literalmente e o
homem, metaforicamente.

Fig. 15: Propaganda da Light em 1945.
Fonte: Correio Joseense
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Esta imagem (figura 15) traz novamente a conotação de preocupação com a
saúde, porém, de uma forma inusitada. A propaganda traz na imagem a figura de uma
lula soltando um líquido escuro, usado por ela para sua proteção em casos de risco, para
tentar enganar o predador. A comparação trazida pela propaganda é que, no nosso caso,
nós usamos para a nossa proteção, ao contrário da lula, a iluminação, pois esta
protegeria nossos olhos, garantindo-nos uma “melhor e feliz existência”. Nossa vida,
portanto, está ligada a nossa visão.

Resumindo, esse segundo grupo de imagens traz consigo a idéia de
modernidade, de ciência e de progresso técnico como fatores impulsionadores da
qualidade de vida nas cidades. Fazendo comparações com a vida no campo, as
propagandas mostram que as evoluções técnicas vieram para mudar nossa vida para
melhor, cabendo a nós somente aceita-las sem discussão. Como o contexto da época era
justamente este, a introdução da ideologia desenvolvimentista no país, as imagens
repassam essa característica, da produção e da condução da sociedade voltada ao
progresso material.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho, procuramos mostrar a intenção da veiculação de propagandas
no periódico Correio Joseense, com o objetivo de preparar e facilitar a aceitação da
modernidade através do consumo de energia elétrica em uma sociedade basicamente
agrária, mesmo que isso não significasse o acesso total da população ao melhoramento
proposto. Fica bem clara a idéia da propaganda, de que a venda, no discurso, não era o
objetivo principal da Light, embora fosse algo inerente à propaganda, no entanto, a
preocupação era com a saúde dos olhos dos consumidores, com a qualidade do trabalho,
enfim, com o bem geral da população, como uma forma de suavizar essa entrada de um
novo fator na vida das pessoas. Todos esses benefícios poderiam ser adquiridos com a
“onipotente” força da iluminação elétrica, através do consumo dos serviços da Light,
Logo, fica muito clara a função que a propaganda exercia no jornal, desagregar valores
antigos, rurais, para impor uma nova ordem na sociedade, entre eles o consumismo,
pois, segundo Harvey,

”O prazer, o lazer, a sedução e a vida erótica são trazidos para o âmbito do poder do
dinheiro e da produção de mercadorias. Portanto, o capitalismo 'produz, de um lado,
a sofisticação das necessidades e dos seus meios, e, de outro, uma bestial
barbarização, uma completa, brutal e abstrata simplificação da necessidade' (Marx,
1964, 148). A propaganda e a comercialização destrói todos os vestígios da
produção em suas imagens, reforçando o fetichismo que surge automaticamente no
curso da troca no mercado”. 52
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HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo. Ed. Loyola, 1992. Pág. 99.
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