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Resumo 

 

A partir das ações publicitárias e promocionais de Edward Bernays desenvolvidas para 

impulsionar as vendas de cigarros da marca Lucky Strike, buscamos compreender a 

relação entre o consumo feminino de cigarro e o contexto de emancipação da mulher, 

expressa nos anúncios da marca a partir da década de 1920. Embasado em pesquisa 

bibliográfica e documental, o artigo analisa algumas peças publicitárias da campanha 

“Reach for Lucky instead of a sweet”. Percebe-se assim que o cigarro, antes objeto de 

consumo imoral para as mulheres, torna-se símbolo de liberdade e desafio ao patriarcado. 
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De esfera de consumo imoral para tocha libertária das convenções patriarcais, o 

cigarro se transformou, nas mãos de Edward Bernays, em um objeto ideal para a criação 

de apelos subjetivos ao comportamento feminino. Em uma campanha publicitária 

encomendada pela American Tobacco Corporation, que pretendia duplicar a venda dos 

cigarros da marca Lucky Strike, o “pai das relações públicas” conseguiu introduzir o 

hábito tabagista entre as mulheres, superando o tabu do consumo feminino de cigarro em 

público. Neste sentido, em que medida estudar as ações arquitetadas por Bernays nos 

ajuda a compreender os primórdios das relações públicas, principalmente a apropriação 

de uma luta social (o feminismo) para fins publicitários? É preciso, portanto, analisar o 

consumo do cigarro em conjunto ao movimento feminista, compreendendo como as 

relações públicas podem instigar ações voltadas para o consumo em geral. Destaca-se 

assim um lado da profissão que muitas vezes é pouco discutido nos ambientes 

universitários, bem como a obra de Edward Bernays que, mesmo sendo considerada 
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pioneira nos estudos das relações públicas e da propaganda, recebe pouca atenção nas 

bibliografias sugeridas durante os anos de graduação. 

O objetivo deste artigo é analisar as relações entre as estratégias publicitárias de 

Edward Bernays para a American Tabacoo Corporation, o contexto do consumo feminino 

de cigarro e a emancipação da mulher moderna. Busca-se, portanto, compreender as 

narrativas publicitárias sobre o cigarro que, a partir dos anos 1920, passaram a utilizar a 

imagem da mulher como forma de transformá-la em público-alvo. 

 

1. Mulheres e cigarros no início do século XX 

O hábito de fumar começou a se tornar altamente popular no final do século XIX. 

Contudo, mesmo sendo um hábito predominantemente masculino, havia muita repulsa 

pela prática. É importante notar que as campanhas publicitárias antitabagistas eram 

diretamente dirigidas para jovens homens, já que a ideia da mulher fumante era raramente 

discutida em público (BRANDT, 1996). A noção de mulheres fumantes era 

frequentemente associada à falta de moral, à pornografia e à prostituição (AMOS; 

HAGLUND, 2000). Na verdade, as mulheres exerceram um papel essencial no 

movimento que se opunha ao cigarro. Em 1989, a Liga Anticigarro de Chicago foi criada 

por Lucy Page Gaston. Já o Conselho Nacional para as Mulheres, também de origem 

estadunidense, lutava por leis que banissem a venda de cigarros para mulheres 

(BRANDT, 1996). Sendo assim, considerando esse contexto, podemos classificar o 

cigarro como um objeto de consumo que, entre muitos outros, estabelecia as diferenças 

de gênero: enquanto para os homens o cigarro transmitia uma impressão de poder e 

autoridade, para as mulheres, tudo o que restava eram restrições e julgamentos. Afinal, 

não era do interesse da sociedade da época que as mulheres se sentissem poderosas, 

completas e livres.  

Entretanto, a partir das primeiras décadas do século XX, o cigarro começa a 

abandonar sua representação negativa em relação ao consumo feminino e se transformar 

em símbolo de resistência da mulher moderna. Em meados do século XIX e início do 

século XX, diversas campanhas, iniciadas na Inglaterra, foram realizadas para garantir às 

mulheres algo até então inédito: o sufrágio. A ascensão das reinvindicações por direitos 

civis se espalhou por diversos países. A Nova Zelândia, por exemplo, se tornou o primeiro 
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país a garantir o sufrágio feminino, em 1893. Nos Estados Unidos, o direito ao voto só 

foi conquistado em agosto de 1920, com a garantia da nona emenda constitucional.  

A partir da década de 1920, com a influência da conquista do sufrágio feminino 

americano, pode-se perceber uma certa rebeldia feminina em torno do uso do tabaco. 

Fumar tornava-se, para as mulheres, um meio de desafiar às convenções sociais norte-

americanas. A força e a vontade de desafiar o poder patriarcal se instaurava com mais 

frequência. O consumo do cigarro, que antes dividia as questões de gênero, começava a 

se tornar propriedade feminina. Os valores imorais implicados no fumo, que ameaçavam 

à santidade da mulher, viraram, ao mesmo tempo, em símbolos de resistência feminina. 

Enquanto para os homens o cigarro continuava a evocar uma impressão de poder e 

autoridade, as mulheres o encaravam agora como uma adesão à independência e à 

autonomia feminina. Como mostra Brandt, ao destacar algumas frases da época: 

 

As mulheres fumantes estão trazendo uma nova democracia para a 

estrada”, escreveu Marguerite E. Harrisson em 1922. “Existe uma 

crescente demanda para compartimentos para mulheres fumantes. O 

público feminino viajante quer um espaço no qual possa fumar tanto 

quanto o contingente masculino” (New York Times). Reconhecendo tais 

demandas, o Globe Theatre em Nova York criou um espaço de fumo 

para mulheres frequentadoras de teatro em 1922 (BRANDT, 1996, p. 

63; tradução nossa).  

 

A indústria tabagista, percebendo o fumo feminino como uma nova onda de 

comportamento de massa, identificou esse contexto como oportunidade para duplicar a 

venda de seus produtos. A American Tabacoo Corporation contratou o famoso relações 

públicas Edward Bernays para desenvolver uma campanha publicitária que quebrasse o 

tabu do fumo feminino em público, já que isto dificultava o consumo de cigarro por 

mulheres (BRANDT, 1996).  

 

2. Edward Bernays e o consumo feminino de cigarro 

Questionando-nos sobre o consumo feminino de cigarro, é inevitável não analisar 

os estudos e as atividades de Edward Bernays. Austríaco, radicado nos Estados Unidos, 

ele é considerado o pioneiro nos estudos e práticas da propaganda e das relações públicas, 

além de possuir um notável histórico de engajamento com o governo americano. Em 

1917, foi convidado pelo então presidente da época, Woodrow Wilson, para integrar o 
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Creel Comittee. Agência independente do governo estadunidense, esse comitê coordenou 

a primeira operação governamental de propaganda moderna que, a partir de ações 

estratégicas, visava influenciar a opinião pública da população norte-americana sobre a 

entrada do país na Primeiro Guerra Mundial. As ações foram tão bem-sucedidas que, seis 

meses depois, uma população pacífica, sem motivos para se envolver na guerra, se tornou 

histérica e queria derrubar a Alemanha a qualquer custo (CHOMSKY, 2002). 

Com a publicação do livro Crystallizing Public Opinion (1923), Bernays 

apresenta definições inéditas sobre o campo e o profissional de relações públicos. Para 

ele, “o profissional de relações públicas é, antes de qualquer coisa, um estudante e o seu 

campo de estudo é a mente pública” (BERNAYS, 1923, p. 52). Bernays define opinião 

pública como um grupo mutável de julgamentos individuais, sendo a junção do resultado 

de diferentes opiniões, ora uniforme, ora conflituosas, de homens e mulheres que 

convivem em sociedade ou em qualquer grupo social. Para compreender e influenciar a 

opinião pública, o profissional possui um vasto arsenal de instrumentos, como, por 

exemplo, anúncios, filmes, artigos, cartas, manifestações, entre outros (BERNAYS, 

1923).  

Sobrinho do psicanalista Sigmund Freud, Bernays considerou a propaganda 

moderna (inclusive as relações públicas) como uma ciência embasada na psicologia, 

entendendo que as pessoas podem ser influenciadas, pelo apelo ao desejo inconsciente, a 

almejar coisas que não necessitam. Em seu livro Propaganda (1928), ele classifica a 

propaganda moderna como esforço constante e duradouro para criar ou moldar eventos 

que influenciam as relações dos públicos com uma empresa, ideia ou grupo (BERNAYS, 

1928). Em um capítulo do mesmo livro, Bernays também coloca a mulher como uma 

protagonista ativa de novas ideias e métodos políticos: quando consciente de seus poderes 

de transformação social, ela pode tornar o mundo um lugar melhor (BERNAYS, 1928). 

Em 1929, no tradicional desfile festivo realizado no domingo de páscoa, na Quinta 

Avenida, em Nova York – o Easter Sunday Parade –, um grupo de mulheres partiu em 

direção às ruas para protestar contra a desigualdade de gênero, mas ao invés de carregar 

cartazes, elas seguravam cigarros em suas mãos (AMOS; HAGLUND, 2000). O ato foi 

arquitetado por Bernays após conversas com o presidente da American Tabacoo 

Corporation, George Washington Hill, que via a necessidade de explorar o fumo 

feminino em uma ação pública. A ação foi noticiada em jornais e se tornou questão de 
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debate nacional (BRANDT, 1996). Mais tarde, ela ficou conhecida como a marcha 

Torches of Freedom, comparando o cigarro à tocha segurada pela Estátua da Liberdade, 

simbolizando assim a emancipação da mulher moderna. 

Todavia, não é possível definir a marcha Torches of Freedom apenas como uma 

ação mercadológica arquitetada por Bernays sem considerar os contextos das lutas 

feministas da década de 1920 e das anteriores. A publicidade tabagista buscou suas 

vendas nas lutas por igualdade de gênero, a partir de uma época de revoluções e liberdade. 

Ela entendeu que consumidores procuram encontrar significados de gênero, classe, idade 

e estilo de vida em suas consumações e as usam para moldar características do seu ser e 

do mundo em que vivem (MCCRACKEN, 2005). Por isso, não é possível rotular a 

marcha como “apenas mais uma estratégia de publicidade” sem entender a necessidade 

de resistência e engajamento das mulheres nas lutas sociais.  

Após os resultados positivos das campanhas e intervenções de Bernays para a 

Lucky Strike na década de 1920, o relações públicas interviu mais uma vez na promoção 

do fumo feminino em 1934. Ele notou que a embalagem verde poderia não causar tanto 

impacto entre as mulheres por conta das tendências do mundo da moda. Portanto, com o 

objetivo de transformar o verde na cor do ano, Bernays patrocinou bailes beneficentes 

que solicitavam a vestimenta de trajes verdes. O baile foi lançado para promover o verde 

juntamente com a indústria da moda (BANDT, 1996). 

É possível caracterizar as ações da marcha e do baile como um pseudoevento. 

Daniel Boorstin define o pseudoevento como uma ação não espontânea que surge a partir 

do planejamento ou incitação de alguém. A intenção da ação é ser reproduzida pela mídia, 

tendo o sucesso mesurado a partir do seu alcance e propagação em jornais, revistas, rádios 

e fotografias (BOORSTIN apud LEAL; FREIRE FILHO, ROCHA 2016). 

 

3. As peças publicitárias da campanha “Reach for Lucky instead of a sweet” 

A partir da visão de Bernays, a Lucky Strike lança, em 1925, uma campanha 

apoiada no slogan “Reach for Lucky instead of a sweet” (“Pegue um Lucky em vez de 

um doce”), como mostra a Figura 1. Nota-se que o slogan da campanha se relaciona com 

os padrões de moda da época, focados na magreza e no corpo esbelto (BRANDT, 1996). 

A mensagem conseguiu aumentar as vendas da Lucky Strike em mais de 200% (AMOS; 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
 

HAGLUND, 2000). Analisaremos agora algumas das peças publicitárias que 

compuseram essa campanha. 

 

Figura 1 – Anúncio com slogan “Reach for lucky instead of a sweet” 

 

Fonte: http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/ 

 

Lady Grace Drummond Hay foi uma jornalista britânica que se tornou a primeira 

mulher a viajar ao redor do mundo pelo ar. Mesmo não sendo uma aviadora, mas por 

conta de sua viagem no Graf Zeppelin, ela contribui de forma efetiva para a propagação 

do conhecimento sobre aviação através de artigos sobre suas aventuras e experiências 

aéreas, publicados em jornais americanos no fim dos anos 1920. Sendo assim, Hay é uma 

personalidade que representava a força e ascensão da mulher em áreas que antes eram 
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predominantemente masculinas. No anúncio da Figura 2, é possível comparar a imagem 

pública da jornalista à aquisição do cigarro pelo público feminino. 

 

Figura 2 – Anúncio com a jornalista Lady Grace Drummond Hay 

 

Fonte: http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/ 

  

O anúncio acompanha uma citação de Hay: 

 

O fato de não ser permitido fumar entre o tempo que o Graf Zeppelin 

partiu de Friedrichshafen até a sua chegada em Lakehurst só aumentava 

o meu apetite por um Lucky Strike! Oh, quão bom foi o primeiro que 

provei! Eu estou realmente interessada em Lucky Strike – o sabor 

torrado é encantador. Eu fumo um Lucky ao invés de comer doces – 

isso é o que muitos homens vêm fazendo ao longo dos anos. Eu acho 
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que já é o tempo de nós mulheres fumarmos Luckies e mantermos 

nossas figuras magras. 

 

Não há indícios que essa citação partiu espontaneamente de Hay, sendo preciso 

considerar que o parágrafo é parte de uma estratégia de publicidade para a propagação 

direta de padrões de beleza da época e, consequentemente, o aumento das vendas de 

cigarros ao público feminino. Tendo conhecimento que a moda feminina da década de 

1920 começava a favorecer o corpo magro, a Lucky Strike desenvolveu seus anúncios a 

partir da sugestão que o cigarro era uma ferramenta essencial para a beleza e a atração 

física (BRANDT, 1996). 

É possível notar neste caso que, além da apropriação comercial dos anseios de 

liberdade, a publicidade tabagista também se apropria de inseguranças da anatomia 

feminina. Para sociedades de massa, os elementos psicológicos mais favoráveis para a 

propaganda são os símbolos e os estereótipos. Tais elementos são mais manipulativos, 

numerosos e prováveis de provocar intensas e fugazes emoções nas pessoas (ELLUL, 

1965). O anúncio está ligado a uma promessa de bem-estar, mas também a negação ao 

doce interligue garante à mulher um papel de resistência. O argumento do anúncio é que 

os homens da época também estavam fumando luckies ao invés de comer doces, portanto, 

uma forma de desafiar o patriarcado é se igualar a eles em situações comportamentais. 

Bernays enviou centenas de fotos de modelos magras parisienses de alta costura 

para repórteres e chefes de indústria, com a intenção de cativar a indústria da moda. Além 

disso, o pioneiro das relações públicas solicitou artigos médicos que comprovassem os 

efeitos negativos do açúcar no corpo humano. As estratégias articuladas por Bernays 

envolviam a intenção de conquistar a simpatia do mundo da moda e garantir credibilidade 

às benesses do cigarro a partir de artigos médicos. Bernays e George Washington Hill (o 

então presidente da American Tabacoo Corporation) compreenderam as controvérsias 

em torno do cigarro como forma de chamar a atenção do novo público-alvo, no caso, as 

mulheres (BRANDT, 1996). Para Bernays, uma das funções do relações públicas é lidar 

com rumores, sempre dialogando com eles, de forma que eles parem ou sejam corrigidos 

de uma maneira institucionalmente positiva (BERNAYS, 1928).   

 Billie Burke foi uma atriz norte-americana, famosa na Broadway, popularmente 

conhecida por seu papel de Glinda, a Bruxa Boa no filme musical The Wizard Of Oz 
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(1939), e indicada ao Oscar. A atriz era reconhecida por sua voz, que possuía uma 

entonação única. Ela também ilustrou um dos anúncios da Luke Strike (Figura 3).  

 

Figura 3 – Anúncio com a atriz Billie Burke 

 

Fonte: http://tobacco.stanford.edu/tobacco_main/ 

 

Assim como o anúncio de Lady Grace Drummond Hay, o de Billie Burke também 

apresenta uma citação: 

 

Para permanecer esbelta faça uso de um Lucky Strike ao invés de um 

doce quando o seu dente de leite tentar você. Eu tenho praticado isso 

por anos e acho a forma mais efetiva de manter uma figura magra. Há 

algo no processo que desenvolve um sabor nos Luckies que satisfazem 

completamente o meu desejo por doces. Ao mesmo tempo, o sabor tira 

a irritação e os Luckies nunca afetam a voz. 
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Notamos a partir da citação de Billie que, além do reforço do discurso do corpo 

estereotipado propagado pela campanha, uma característica pessoal da atriz é explorada, 

a sua voz. Nota-se que, ao se apropriar da imagem de Billie, de mulher famosa e bem-

sucedida, a Lucky Strike entendeu que a personalidade construída faz da celebridade um 

tipo de figura exemplar para o consumidor (MCCRACKEN, 2005). 

Celebridades em anúncios trazem significados que se movem para os bens de 

consumo e destes para a vida dos consumidores. Os mais eficazes anúncios elaborados 

fazem o consumidor enxergar metaforicamente que os significados culturais que estão 

presentes na pessoa, objetos e contexto, também estão contidos no produto. 

Consumidores, principalmente os norte-americanos, por muitas vezes se espelham em 

celebridades e seus estilos de vida, transferindo o significado do produto à imagem da 

pessoa famosa (MCCRACKEN, 2005). Portanto, é natural que a imagem de uma 

celebridade traga credibilidade e prestígio ao produto.  

 

4. Considerações finais 

 Após a análise do contexto histórico-social em que as campanhas da Lucky Strike 

surgiram, notamos que, desde o século XX, a publicidade se apropria de movimentos 

sociais para vender produtos e estilos de vida. No século XXI, ainda é possível notar 

anúncios que colocam o corpo da mulher como objeto de consumo e poder. Tal 

circunstância muito deve ao discurso estereotipado do corpo magro da campanha “Reach 

for a Lucky Instead of a sweet”, que anos depois, reflete na forma que a publicidade 

enxerga os padrões de beleza feminina.  

A cultura da celebridade, as formas de relação entre produto e pessoa – que sempre 

levam o consumidor a entender que, ao comprar um produto, ele também compra o estilo 

de vida de uma celebridade –, ainda refletem muito nas propagandas de hoje em dia. 

Assim como os pseudoeventos e suas influências na construção de sentidos, de marcas e 

de vendas.  

As atividades de relações públicas na contemporaneidade são muito abrangentes 

e envolvem principalmente a publicidade e os eventos. É interessante observar que 

Bernays desde o começo da atividade já colocou em prática essas áreas de atuação de 

forma tão estratégica. Ao mesmo tempo, é questionador a falta da bibliografia de Edward 
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Bernays com maior frequência nos cursos de graduação. As relações públicas, portanto, 

surgem de um contexto não apenas capitalista, mas de independência e resistência 

feminina. Por que não entender que as ações do passado possuem influência no mundo 

contemporâneo? É necessário entender as relações públicas não apenas do lado 

mercadológico, mas como uma ferramenta para os estudos da psicologia comportamental 

do ser humano e das manifestações socioculturais.  
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