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RESUMO:  

 

Este artigo nasceu da reflexão da complexa relação entre a vida na segunda guerra 

mundial e as suas consequências para o cotidiano, em especial em relação à moda e como o 

estilo prático interferiram no dia a dia e nos modos de propagação e disseminação de ideologias 

vinculadas à Publicidade. O modo de como a sociedade teve que se adequar à escassez de 

produtos e materiais e como isso influenciou a produção da moda e a propaganda da época, 

mostram-se importantes objetos de estudo para entendermos o conceito de consumerismo, fruto 

de uma condição extrema como a guerra e suas consequências para a vida social 
 

INTRODUÇÃO 

 É importante considerar que a comunicação publicitária no período da Segunda Guerra 

Mundial necessitava atender ao controle de consumo, o que incluía a área de vestuário feminino.  

Estudando funcionalidades ligadas ao consumerismo no período da Segunda Guerra 

Mundial em relação à moda feminina de vestuário no âmbito publicitário, encontramos fatores 

sociais significativos. Neste cenário, é possível estudar a realidade de algumas sociedades para 

compreender quais eram as ferramentas publicitarias naquele momento histórico.  
 

OBJETIVOS 

Compreender quais as estratégias usadas na comunicação e publicidade na Segunda 

Guerra Mundial  visava o controle do consumo de vestuário feminino, refletir sobre a ética em 

Publicidade e o resgate de valores que permeiam uma prática publicitária construtiva não 

mercantilista. 
 

METODOLOGIA  

A metodologia utilizada no estudo é a abordagem qualitativa  por meio de pesquisas 

bibliográficas sobre a importância da moda e da Publicidade no período da Segunda Guerra 

Mundial, a partir da realidade de dois países – Alemanha e Inglaterra, em que as atitudes 

consumeristas buscaram mudança nos atos de consumo e comunicação.  
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DESENVOLVIMENTO  

Consumerismo, Publicidade e a Moda na II Guerra  

A II Guerra é um evento que fez do período dos anos 40 um momento histórico que 

pode ser definido como um período brutal e difícil; a II Guerra foi devastadora levando muitos 

países a condições extremas de pobreza e sofrimento. Países como Inglaterra tiveram que parar 

a fabricação de inúmeros produtos e passaram a se concentrar no abastecimento para a Guerra e 

seus soldados. 

Países que não participavam da Guerra diretamente ou tinham pouca expressividade no 

numero de soldados, passaram a se ver sem referencial, já que tudo que era produzido e/ou 

comercializado ou era uma releitura do que existia ou era trazido de países diretamente 

evolvidos na Guerra. 

Assim como a moda na França praticamente foi extinta nesse período, devido a vários 

fatores já conhecidos como invasões e confrontos constantes; a moda dos anos 40 ficou 

drasticamente restringida à produção local ; os países foram obrigados a racionar e a impor 

medidas de restrições, em que cada vez mais produtos e commodities entravam para a lista de 

prioridades.  

As roupas não escaparam desse racionamento devido a falta de produtos e 

congelamento marítimo das importações, os materiais ficaram cada vez mais e mais escassos e o 

que conseguia chegar era redirecionado para as tropas militares. 

 

Figura 1: Representante da Max Factor demonstrando como pintar as pernas para simular meias 
com maquiagem.1940: 

 Disponível em: < http://saltoagulha.com/t/a-moda-dos-anos-40/ >. Acesso em: 20 nov. 2016 

http://saltoagulha.com/t/a-moda-dos-anos-40/


Com o inverno chegando e a falta de roupas para se aquecer e suprimentos básicos, a 

moda e a publicidade e propaganda dessa época tiveram papel importante para a sobrevivência 

do abastecimento de produtos no mundo. 

Por Propaganda, entendemos segundo o Dicionário da Comunicação, um conceito que 

abrange tanto a difusão de valores e ideias pela Publicidade quanto a propaganda politica, 

religiosa, entre outras.  

Desta forma, na época de II Guerra, a propaganda teve dois papeis fundamentais; usado 

por Hitler a propaganda nazista liderou milhões de alemães na II Guerra pautados na supremacia 

da raça ariana e foi usada na mão dos aliados, quando fomentou a luta e ajudou na sobrevivência 

de milhões de pessoas. 

A publicidade é ao mesmo tempo, arte e negocio, técnica e ciência. 
Mas, destacadamente, uma prestação de serviço ao consumidor que 

envolve elementos simbólicos e se materializa por meio de um 

contrato denominado “anuncio publicitário”. O consumo de símbolos 

(promessas, marcas, imagens e informações) pode introduzir a uma 
infinidade de comportamentos, desde os socialmente reprováveis até 

os aceitáveis, fatos que geram mobilização e ações convergentes da 

sociedade e entidades publicitarias para disciplinar todos os agentes 
envolvidos na “oferta” da propaganda comercial (GIACOMINI, 2008, 

p. 10). 

 

Assim, o consumo da moda ajudou muitos países economicamente, além de distrair as 

pessoas dos horrores da II Guerra. Não havia material para produzir com o glamour e qualidade 

anterior, mas as roupas quentes e funcionais foram a saída para enfrentar o inverno; além disso, 

o abandono ao luxo foi visto como ato patriótico e de incentivo para as tropas e o país, para a 

vitória na Guerra. 

[...] em muitos lugares os benefícios psicológicos ligados a 

importância da moda superavam os econômicos. Na Alemanha, por 

exemplo, poucas roupas foram produzidas após 1943, mas, ainda 
assim, revistas exibindo peças não disponíveis e até imaginárias 

continuavam a ser publicadas (FIELL; DIRIX, 2014, p. 8). 

Alemanha nacionalista 

 Com a queda da França em junho de 1940, Joseph Gobbels reforçou suas campanhas de 

propaganda e apoiou a criação de uma revista de moda totalmente germânica que apresentava 

apenas as produções locais – a Die Mode. (FIELL; DIRIX, 2014) 

 Esta revista trazia a associação com a ideia de que a Alemanha mais especificamente Berlim, 

poderia tomar o lugar de Paris como capital da moda e do luxo.  



 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Instruções de modelagem da revista alemã Die Alma Mode - 1948 

Disponível em: <http://imperioretro.blogspot.com.br/2015/05/modelagem-vintage-revista-die-alma-mode.htm >.l 

Acesso em: 1 dez. 2016 

 

 O ideal alemão de mulher reforçava a ideia de uma mulher natural, que deveria gastar 

menos tempo se concentrando na aparência passando mais tempo cuidando da família e, suas 

roupas deveriam refletir este ideal; mas essa ideologia entrava em conflito com as necessidades 

daquele período, em que as mulheres assumiam os trabalhos dos homens que iam para a Guerra.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Iris Magazine,Leipzig, verão de 1942 

Disponível em: <https://no.pinterest.com/pin/210824826283652925/> Aceeso em: 1 dez. 2016 

 
 

O controle geral de roupas foi introduzido em 1939 com um cartão de racionamento em 

que os pontos podiam ser trocados e usados em etapas. Entre 1941 e 1943 as revistas ficaram 

cada vez mais escassas e, vários produtos já apareciam como indisponíveis, assim já em 1943, 

os cartões foram descontinuados mostrando que o estoque de roupa tinha acabado. 

http://imperioretro.blogspot.com.br/2015/05/modelagem-vintage-revista-die-alma-mode.htm%20%3e.l
https://no.pinterest.com/pin/210824826283652925/


Assim com essa situação grave, os alemães adotaram atitudes um tanto consumeristas, 

reutilizando materiais, em que até na própria propaganda apresentava um relato das 

dificuldades, mas trazendo ainda sim um contexto narrativo de orgulho a nação; mostrando os 

alemães como vítimas dos ataques dos inimigos e que continuavam na luta em nome da causa e 

da nação alemã. 

Em 1943, no entanto, a penúria era tão grave e a situação tão medonha 

que até a propaganda adquiriu um tom mais realista, assumindo a 

escassez e as dificuldades, mas ainda assim usando isso ao seu favor 
ao declarar que “era melhor vestir roupas remendadas por uns poucos 

anos do que se arrastar por ai aos trapos durante séculos”. (FIELL; 

DIRIX, 2014, p.15). 

Algumas revistas continuaram a divulgar a moda e o estilo alemão, mas para a 

população geral, a moda tinha deixado de existir e agora o vestuário era apenas uma questão 

prática de se aquecer e sobreviver.  

A Grã-Bretanha  

A Grã Bretanha pelo fato de ser uma ilha era um dos países mais dependentes de 

importações na época; embora o racionamento tivesse começado em 1939 já na expectativa de 

um conflito, logo os recursos entraram em um serio racionamento. Para as roupas foram 

utilizadas três medidas: o racionamento, medidas de austeridade e o sistema utilitário.  

Em junho de 1941 as roupas só podiam ser compradas através da combinação de 

dinheiro e cupons, todos recebiam o mesmo numero de cupons na tentativa de deixar o sistema 

justo. Roupas de segunda mão não faziam parte do sistema, e isso foi a salvação de muitos que 

não tinham dinheiro o suficiente para usar seus cupons.  

 

Figura 4- Racionamento de roupas-escolha de ternos de demob. 
Disponível em: https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/ Acesso em 30 ago 2017 

https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/


Em 1940 as mulheres já não tinham tanta habilidade para costurar sozinhas, e era ilegal 

comprar roupas no exterior ou encomendar através de parentes; assim logo surgiu um mercado 

negro de roupa e cupons. 

O racionamento era eficaz, mas com a Guerra houve uma piora nos problemas surgindo 

o alto custo de tecidos, roupas e a diminuição da qualidade. Para sanar este problema, a junta 

comercial estabeleceu o sistema utilitário, limitando tecidos e modelos, controlando qualidade e 

preço; o que não agradou a todos que por “utilitário” entendiam uma espécie de roupa de 

trabalho e de cores monótonas.  

Tentando agradar a população a junta comercial pediu a sociedade dos estilistas de 

moda londrinos para criarem roupas que se adequassem ao sistema utilitário. As peças 

produzidas foram elogiadas pela Vogue britânica e logo a opinião publica ficou a favor do 

sistema.  

 

Figura 5 - Picture post 1942-Deborah Kerr mostra a nova utilidade roupa para a mulher  

Disponível em: https://i.pinimg.com/736x/7d/40/41/7d40411576605df434c0c1be534fc1eb--deborah-kerr-s-

fashion.jpg  Aceeso em: 30 ago 2017 

As medidas de austeridade foram lançadas praticamente junto como o sistema utilitário 

para resolver a crescente falta de material, estabeleceram regras aos fabricantes de roupas, 

definindo a quantidade de tecido e adereços. 

Foram lançadas instruções sobre a quantidade de tecido permitida para 

cada tipo de peça para todos os fabricantes, e seu não cumprimento 

resultava em redução ou mesmo na interrupção da alocação de 

materiais. As medidas de austeridade foram em ultima analise 
introduzidas para remover todos os elementos não essenciais das 

https://i.pinimg.com/736x/7d/40/41/7d40411576605df434c0c1be534fc1eb--deborah-kerr-s-fashion.jpg
https://i.pinimg.com/736x/7d/40/41/7d40411576605df434c0c1be534fc1eb--deborah-kerr-s-fashion.jpg


roupas [..] isso significava não só a alocação de uma quantidade 

limitada de tecido por peça, mas também uma limitação da quantidade 

de bolsos, botões, costuras, pregas e babados. (FIELL; DIRIX, 2014, 
p. 20).  

Em 1942 o sistema utilitário e as medidas de austeridade não eram mais suficientes, 

então a junta comercial lançou a campanha “remendar e improvisar para não comprar”. A 

campanha ressaltava o orgulho nacional mostrando que quem improvisava e remendava estava 

contribuindo com as tropas. Essa campanha não foi bem aceita pelas mulheres britânicas que já 

faziam todo o possível com o material que tinham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6- Campanha oficial "Make Do and Mend" do governo britânico               

Disponível em: https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/ Acesso 30  ago 2017 

Para uma melhor aceitação em cooperação com o serviço de mulheres voluntárias, 

houve a promoção de um folheto intitulado “Improvisar e Remendar” em que personagens 

como o “Senhor” e “Senhora Costura” ensinavam maneiras de reutilizar peças e materiais e 

mantê-las por uma maior vida útil. 

Com o apoio da imprensa, a produção artesanal e a criatividade para a reutilização de 

peças prosperou e se espalhou; na França havia publicação de matérias sobre a produção de 

peças a partir de objetos e tecidos que havia em casa; nos Estados Unidos havia aluguel de 

maquinas de costura e cursos de reutilização, bem como o apoio constante na mídia e das 

estrelas de Hollywood que usavam peças mais simples em apoio às tropas.  

As estrelas de Hollywood, modelos, inspiradores fizeram sua própria 

contribuição ao esforço de guerra visitando as tropas ou apenas sendo 
fotografadas ao participar de eventos relacionados, vestidas com 

calças e roupas simples de trabalho. Todos precisavam fazer sua parte 

e estavam no mesmo barco - ao menos nas fotos publicitarias. (FIELL; 
DIRIX, 2014, p. 25). 

https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cartaz do filme “Priorities on parade” 

Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0722384/mediaviewer/rm1496582400> 

Acesso em: 28 jul. 2017 

 

RESULTADOS / CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo serve como base e introdução a futuros estudos sobre o período da segunda 

guerra mundial, a publicidade e o consumerismo. Tendo como conclusão inicial a Publicidade 

na segunda guerra mundial com um papel de ajuda a um resgate a vida; trazendo benefícios 

psicológicos e a sobrevivência das nações, como uma prática construtiva não mercantilista; com 

o consumerismo aplicado a sociedade na forma de reutilização e na mudança de comportamento 

dos atos de consumo e na divulgação não comercial. 

Bem como o consumerismo como tese não apenas surgindo como alguns autores dizem 

em meados dos anos 60 com os movimentos ambientais e de defesa do consumidor ,mas sim em 

períodos de crise em pequenos picos na  necessidade pautada no consumerismo como ato 

oposto ao consumismo.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

COHEN, Peter. Arquitetura da Destruição. Documentário (1995). Suécia: distribuição 

versátil, 1989 
 

FIELL. Charlotte; DIRIX. Emmanuelle. A Moda da década 1940 - Um panorama completo e 

ilustrado da indumentária e da beleza sob o impacto da Segunda Guerra Mundial. Tradução de 

Laura Schichvarger. São Paulo: Publifolha, 2014. 

GIACOMINNI. Gino. Consumidor versus Propaganda  São Paulo: Summus, 2008 

 

GILBERT, Martin A Segunda Guerra Mundial - OS 2174 dias que mudaram o mundo. São 

Paulo: Casa da Palavra, 2014.  



GUENTHER, Irene Nazi chic? Fashioning women in the Third Reich. ???: Berg Publishers, 

2004. 

 LONGERICH, Peter. Joseph Goebbels: Uma Biografia. São Paulo: editora objetiva, 2014 

 
MARCONDES. Ciro. Dicionario da Comunicação. São Paulo: Paulus, 2009 

 

VEILLON. Dominique. Moda e guerra - um retrato da França ocupada. São Paulo: Zahar, 
2004  

 

Web Referências 

 
1940: Militarismo, New look e Carmem Miranda. Disponível em: < 

http://modahistorica.blogspot.com.br/2013/05/1940-militarismo-new-look-e-carmen_28.html>. 

Acesso em: 01 dez. 2016 
 

A ascensão nazista ao poder: o n.s.d.a.p. e a sua máquina de propaganda ( 1919-1933): 

Disponível em: < 

http://www.uel.br/eventos/eneimagem/anais/trabalhos/pdf/Perosa%20Junior%20_Edson%20Jos
e.pdf >.  Acesso em: 20 mar. 2017 

 

A segunda guerra mundial – causa, estrutura e consequências. Disponível em: < 
https://raquelcardeiravarela.files.wordpress.com/2014/11/oc-segunda-guerra-mundial-2.pdf >. 

Acesso em: 01 nov.2016 

Austerity and sufficiency: the changing politics of sustainable consumption. (Austeridade e 
suficiência: a mudança política do consumo sustentável.) Disponivel em: < 

https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/research/Research-Domains/Contested-

Development/HIntonRedcliftWP17.pdf>. Acesso em: 2 ago. 2017 

 

Campanha oficial "Make Do and Mend" do governo britânico Disponível em: 

https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/ Acesso 30  ago 2017 

Cartaz filme Priorities on parde: Disponível em: < 

http://www.imdb.com/name/nm0722384/mediaviewer/rm1496582400>. Acesso em: 28 jul. 
2017 

 

Consumerismo in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico 
Porto Editora, 2003-2017 Disponível em: <  https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/consumerismo>. Acesso em: 20 jul. 2017  

 

Consumo consciente em meio a segunda guerra mundial. Disponível em: < 
http://blog.trocaria.com.br/consumo-consciente-segunda-guerra-mundial/>. Acesso em: 15 nov. 

2016 

 
Década de 1940- Disponivel em: https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/ 

Acesso em: 30 ago 2017 

 

Instruções de modelagem da revista alemã Die Alma Mode – 1948 Disponível em: 

http://www.imperioretro.com/2015/05/modelagem-vintage-revista-die-alma-mode.html acesso 

em: Acesso em: 1 dez. 2016 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dominique+Veillon%22
http://modahistorica.blogspot.com.br/2013/05/1940-militarismo-new-look-e-carmen_28.html
https://raquelcardeiravarela.files.wordpress.com/2014/11/oc-segunda-guerra-mundial-2.pdf
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/research/Research-Domains/Contested-Development/HIntonRedcliftWP17.pdf
https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/geography/research/Research-Domains/Contested-Development/HIntonRedcliftWP17.pdf
https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/
http://www.imdb.com/name/nm0722384/mediaviewer/rm1496582400
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/consumerismo
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/consumerismo
https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/
http://www.imperioretro.com/2015/05/modelagem-vintage-revista-die-alma-mode.html


Iris Magazine,Leipzig, verão de 1942: Disponível em: < 

https://no.pinterest.com/pin/210824826283652925/>. Acesso em: 1 dez. 2016  

Joseph Goebbels PDF. Disponivek em: 

http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/369/9/16217_Tese_09_CorpoPrincipal_v16.pdf acesso 

em: 20 jul. 2017 

Make Do and Mend: Keeping Family and Home Afloat on War Rations (Make Do and 
Mend: mantendo a família e a casa em momentos de Guerra) 
Disponivel em: < http://epk246yeu.surge.sh/make-do-and-mend-keeping-family-and-home-

afloat-on-war-rations-k246yeu.html >. Acesso em: 4 ago. 2017 

 

Moda, História e Afeto- Os Casos Chanel e Hugo Boss: Disponível em: < 

https://www3.ufrb.edu.br/comunicacaoeprocessoshistoricos/images/Artigo_Recom_2015.pdf>. 
Acesso em: 25 out. 2016  

 

New look de Christian Dior: Disponível em: < 
http://tatyanaprazeres.blog.com/2013/04/12/anos-40-a-moda-e-a-guerra/>. Acesso em: 24 nov. 

2016  

 

Picture post march 1942-Deborah Kerr mostra a nova utilidade roupa para a mulher: 
Disponivel em : https://i.pinimg.com/736x/7d/40/41/7d40411576605df434c0c1be534fc1eb--

deborah-kerr-s-fashion.jpg  Acesso em:  30ago 2017 

Propaganda Nazista-como fazer uma fabula se tornar verdadeira: Disponível em: < 
http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/media/8%20-%20a%20propaganda%20nazista.pdf >. 

Acesso em: 1. dez. 2016  

 
Racionamento de roupas-escolha de ternos de demob.Disponivel em: 

https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/ Acesso em 30 ago 2017 

 

Representante da Max Factor demonstrando como pintar as pernas para simular meias 
com maquiagem.1940: Disponível em: < http://saltoagulha.com/t/a-moda-dos-anos-40/ >. 

Acesso em: 20 nov. 2016  

 

https://no.pinterest.com/pin/210824826283652925/
https://www.skoob.com.br/livro/pdf/joseph-goebbels-uma-biografia/livro:379206/edicao:428695
http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/369/9/16217_Tese_09_CorpoPrincipal_v16.pdf
http://epk246yeu.surge.sh/make-do-and-mend-keeping-family-and-home-afloat-on-war-rations-k246yeu.html
http://epk246yeu.surge.sh/make-do-and-mend-keeping-family-and-home-afloat-on-war-rations-k246yeu.html
http://tatyanaprazeres.blog.com/2013/04/12/anos-40-a-moda-e-a-guerra/
https://www.blue17.co.uk/vintage-blog/1940s-fashion/
http://saltoagulha.com/t/a-moda-dos-anos-40/

