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Introdução 

A América sempre provocou grande atração nas pessoas ao redor do mundo1. A 

vontade de conhecer, morar e viver como um americano permeia os pensamentos de 

vários indivíduos. Mas o que os Estados Unidos da América têm de tão especial?  

Desde que se lançaram no cenário internacional os Estados Unidos conseguiram 

reunir vários aspectos (econômico, político e social) para que se consolidassem como 

expoente e potência mundial. E tais aspectos causam atração no mundo inteiro. Se 

formos analisar a história americana, seus valores, costumes e hábitos, veremos que não 

há nada de rebuscado e fino como o antigo centro do mundo, a Europa. O motivo disso 

vem desde a colonização do território, já que sua primeira população eram os puritanos 

expulsos da Inglaterra que repudiavam tudo que fosse europeu. 

Se perguntassem o que mais chama a atenção de alguém nos EUA, certamente 

as respostas seriam múltiplas e variadas. Esse elemento mágico, por mais contraditório 

que pareça se deve, principalmente, à simplicidade com que os americanos criam, 

vivem, trabalham e produzem. Contraditório porque à primeira vista destoa da idéia de 

alta cultura elaborada, grande literatura e magníficas obras de arte.  

Nesse espírito de simplicidade é que nasce a “arte americana”. Entre aspas, pois 

o que os Estados Unidos criaram como arte é tão simples e singelo que não parece ser 

uma arte como estamos costumados a ver. Os americanos conseguiram criar um novo 

padrão artístico, sua arte é diferente do tão assimilado padrão europeu de requinte e 

luxo. O ápice da arte americana e sua maior difusão ocorreram com o nascimento das 

famosas Pin-Ups Girls, que ilustravam comerciais, propagandas, calendários, cadernos, 

e entraram na guerra nos aviões com força total.  

Esse texto tratará da trajetória da arte americana: seu nascimento e consolidação, 

das idéias que definem uma possível natureza para uma arte propriamente americana, e 

principalmente, das tão famosas pin-up girls, o símbolo essencial do American Way of 

Art. 

                                                 
1 TOTA, A.P. O Imperialismo Sedutor. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 



Um pouco de arte (?) americana 

 
 A primeira declaração amplamente conhecida feita por um americano sobre a 

arte americana ocorreu em 1780. John Adams, enviado do congresso ao fausto de 

Versalhes, escreveu de Paris para sua mulher, Abigail: 

 

 “Eu poderia encher volumes com descrições de templos e 

palácios, pinturas, esculturas, tapeçarias, porcelanas... se me 

sobrasse tempo. Mas não poderia fazer isso sem negligenciar os meus 

deveres... Devo estudar Política e Guerra para que meus filhos 

possam ter a liberdade de estudar Matemática e Filosofia, Geografia, 

História Natural, Arquitetura Naval, Navegação, Comércio e 

Agricultura, a fim de que dêem a seus filhos o direito de estudarem 

Pintura, Poesia, Música, Arquitetura, Estatuária, Tapeçaria e 

Porcelana.” 

 

 Preocupado com a revolução que havia se iniciado quatro anos antes, John 

Adams postergou para gerações futuras o estudo da arte, negligenciando de certa forma 

tal objeto a fim de priorizar o estabelecimento de uma nação recém-nascida. Suas 

perspectivas foram confirmadas com o passar dos anos. 

 Durante os séculos XVIII e XIX, os artistas americanos sentiram as limitações 

de criar dentro da América, o que os levou para a Europa. Para existir e ser bem 

sucedida, a arte americana deveria ser realizada em Londres e Paris. Esta mentalidade 

trouxe duas conseqüências: em primeiro lugar, a arte americana começou a se 

desenvolver na sombra da Europa, não tendo, portanto, inicialmente, um caráter 

singular; em segundo lugar, os americanos faziam uma arte comportada e bem-educada, 

que encobria qualquer tipo de sexualismo. 

 A arte norte-americana estava extremamente distante da arte vanguardista 

européia, fato que ficou claro ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a sua 

carnificina levou à migração de muitos artistas europeus para os Estados Unidos. Em 

1913 uma exposição internacional realizada em Nova York demonstrou o abismo entre 

a arte européia e americana quando o urinol do artista francês Marcel Duchamp foi 

proibido de ser exposto pelo comitê organizador e Duchamp então declarou que “as 



únicas obras de artes que a América produzira eram seus encanamentos e suas pontes”, 

justificando seu urinol como arte. 

 Dados tais fatos, como é possível explicar a aparente ausência de arte na cultura 

americana? Existem duas possíveis respostas para esta pergunta. A primeira tem como 

linha de raciocínio um argumento funcionalista: a arte americana foi adiada porque, 

como disse Adams, as demandas práticas exigiam mais urgência numa sociedade que 

ainda não estava seguramente estabelecida. O segundo argumento tem uma linha de 

raciocínio religiosa: a herança puritana. O Segundo Mandamento proíbe a adoração de 

falsos ídolos. Quando os puritanos migraram para a Nova Inglaterra, tiveram a 

oportunidade de construir uma sociedade baseada em seus próprios valores e “a 

iconoclastia dos puritanos manteve a arte fora da Nova Inglaterra e – em combinação 

com imperativos práticos – quase fora da cultura americana muito depois que o 

puritanismo havia acabado” 2. 

 Ambos os argumentos apresentados possuem suas limitações. O argumento 

funcionalista pára nas funções e na importância que a arte tem em uma sociedade (os 

colonos da América claramente não abandonaram a arte). Quanto ao argumento da 

herança puritana, o Segundo Mandamento aplica-se estritamente à esfera eclesiástica; a 

cultura visual era permitida na esfera civil.  

 Mesmo assim, a falta de entusiasmo e de investimento tanto da Igreja quanto do 

Estado americano teve suas conseqüências. Numa economia de capitalismo 

competitivo, a falta de investimentos levou os artistas a serem seus próprios 

empresários, levando ao desaparecimento da distinção entre belas artes e comércio, que 

iremos tratar mais adiante. 

 A situação da arte e dos artistas americanos começou a mudar na década de 

1920. Após a Grande Depressão, o governo Roosevelt passou a oferecer apoio, embora 

limitado, aos artistas empobrecidos. Além disso, houve uma considerável mutação nos 

padrões de comportamento ocidentais. “The 1920s became a revolt against everything 

the older generation stood for, and Young women as well as men sought 

emancipation”3. Foi nessa época que surgiu a arte das pin-ups. 

 A nova arte, especialmente de ilustração, que surgiu na década de 1920 nos 

Estados Unidos buscava retratar o que era singular à cultura norte-americana. A 

                                                 
2 TASHJIAN, Dickran. A Ausência de Arte na Cultura Americana in América. 
3 REED, Walt A. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. “A década de 1920 tornou-se uma revolta 
contra tudo o que a geração mais velha representava, e as mulheres jovens, assim como os homens 
buscavam a emancipação” (tradução nossa). 



ausência de arte na cultura norte-americana afastou-a da Europa e tornou-se um meio de 

desenvolvimento da própria arte americana. Portanto, a singularidade da arte americana 

não tem a ver com conteúdo ou forma, mas com a sua “ausência”. 

 

 

Uma linha tênue 

 Muitos críticos de arte diferenciam ilustrações de “fine art”. Mas será que esta 

linha divisória realmente existe? Para responder a essa pergunta, vamos conceituar “fine 

art” e vamos usufruir um pouco da história. 

 “Fine art” é o termo utilizado para remeter àquela arte feita puramente pelo 

valor estético, sem qualquer utilidade prática, em oposição à arte comercial ou 

memorial. A ilustração, normalmente, não é concebida como arte justamente por 

apresentar um caráter comercial, memorial ou às vezes até mesmo prático. 

 Até a invenção da câmera, todos os artistas, essencialmente, ilustravam. Eles 

eram contratados por pessoas muito importantes como reis e nobres, para pintá-los, 

assim como produziam documentos históricos retratando os lugares por onde passavam. 

Isso era arte e os artistas ganhavam dinheiro com ela, sem que isso a pormenorizasse. 

 Entretanto, uma série de eventos levou à rejeição total da função ilustrativa da 

arte e ao desprezo de quem faz do realismo sua arte principal. Esta cadeia de eventos se 

iniciou com os questionamentos trazidos do Impressionismo. 

 Na década de1980 existiam centenas de artistas que se direcionavam ao público 

em geral e não ao minúsculo “mundo artístico”. Todo o trabalho desses artistas era 

monitorado por editores e outros tipos de profissionais, não por críticos. Provavelmente 

por retratarem o “mundo real” e não o “mundo artístico” tais artistas passaram a ser 

chamados, pejorativamente, de ilustradores. Existiam vários tipos de ilustradores: 

 

“Some, who may be called technicians, obviously accept assignments 

with nothing more in mind than taking a series of dictated ideas and 

realizing them on paper. (…) Then there are those illustrators who, 

given a story, book, or film to contemplate, can distill its essence into 

a single picture for a book cover, magazine page, or poster. Still other 

can create appealing images (pretty girls being classic examples) 

which, because they catch and retain the attention of a great number 



of people, can be used to mass-market and advertise products. And, to 

go even further, there are those whose work, created independently, 

can be used to transform concepts and words into stunning visual 

communications.”4 

 

 Alguns fatos ajudam a entender, mas não a justificar, a rejeição dos ilustradores 

pelo mundo artístico. O primeiro deles é que os ilustradores eram artistas comerciais, 

que ganhavam dinheiro com a sua arte. No entanto, é duvidoso que exista algum artista 

que não queira ganhar dinheiro com o seu trabalho. O outro fator é o anti-realismo 

proposto pelos modernistas, que os ilustradores não atendiam. Mas a verdadeira arte 

moderna norte-americana não é o Expressionismo abstrato, mas sim o realismo, como 

sempre foi. 

 O enorme paradoxo por trás desta discussão é que, apesar de rejeitados pelos 

críticos e pelo próprio “mundo artístico”, os ilustradores foram os artistas mais bem 

remunerados, reconhecidos e apreciados, e não os seus contemporâneos que faziam 

“fine art”. Se é e foi tão reconhecida e apreciada pelo público geral, porque a arte da 

ilustração americana não pode ser considerada também como desafiadora, inovadora, 

inteligente e válidas para ser exposta em museus e tratada nos livros de arte? 

 Muitas vezes, para a conformidade do multiculturalismo, a arte que é 

esteticamente agradável, tecnicamente refinada e comunicativa vale menos do que uma 

arte desagradável, obscura e inconstante. 

 

“As a matter of fact, I question the entire concept that art must be 

challenging and innovative in order to be respected. Most of the works 

created and shown by the “high-art world” in the last twenty years 

have, unfortunately, been nothing but innovation for the sake of 

                                                 
4 MARTIGNATTE, Charles G. e MEISELl, Louis K. The Great American Pin Up. Taschen, 1996.  
“Alguns, que podem ser chamados de técnicos, obviamente aceitavam tarefas com nada mais em mente 
do que tomar uma série de idéias ditadas e realizá-las no papel. (...) Depois, há os ilustradores que, tendo 
em conta uma história, livro ou filme para contemplar, podem destilar sua essência, em uma única foto de 
capa do livro, página de revista ou cartaz. Ainda outros podem criar imagens apelativas (garotas bonitas 
são exemplos clássicos) que, por capturarem e manterem a atenção de um grande número de pessoas, 
podem ser usados para o mercado de massa e anunciar produtos. E, para ir ainda mais longe, existem 
aqueles cujo trabalho, criados de forma independente, pode ser usado para transformar conceitos e 
palavras em comunicação visual deslumbrante.” (tradução nossa). 



innovation, showing no respect for the foundations, skills, and 

disciplines that were required in the past to make art of quality.”5 

 

Pin-Ups: o século das ilustrações 

 
 A arte da ilustração penetrou em todos os aspectos da vida cotidiana de todos os 

americanos. Sendo assim, a arte da ilustração pode ser considerada, como foi dito 

anteriormente, a verdadeira arte do público americano. Tanto é que a história da 

ilustração americana se desenvolve paralelamente ao desenvolvimento e crescimento da 

nação. 

 A partir de 1875, a população norte-americana começou a se expandir 

rapidamente e, junto com ela, cresceu a necessidade de expandir e melhorar os meios de 

comunicação. As revistas nacionais eram um desses principais meios, expondo notícias, 

informações, idéias, serviços, artigos fictícios, entre outros. As revistas mais populares 

eram Scribner’s, The Century, Puck, Harper’s Weekly e The Saturday Evening Post. 

Com o tempo, os editores destas revistas perceberam que se houvesse uma ilustração 

em seus artigos ou na capa da revista, as pessoas se interessavam mais pela leitura e, 

conseqüentemente, compravam mais as revistas. A década de 1920, com a competição 

acirrada das revistas por leitores, trouxe a Era Dourada da ilustração americana, que 

durou até os anos 1970. 

 Foi nessa época que surgiram e se tornaram imensamente populares as pin-ups. 

Elas não tinham um público alvo específico; eram simplesmente as imagens mais 

cativantes para atrair a atenção dos leitores. E era com isso que as revistas americanas 

estavam preocupadas. No geral, existiam três tipos de ilustração: pin-up, glamour art e 

pretty girl. A ilustração de pin-up mostrava toda a mulher, normalmente em trajes 

sensuais e que revelavam alguma parte de seu corpo, e possuía um tema ou uma 

história. A glamour art poderia mostrar tanto toda a mulher quanto só o seu rosto e 

ombros; seus trajes eram mais elegantes e menos sensuais ou reveladores que os das 

pin-up. A pretty girl é uma glamour art feita por ilustradores consagrados. Através 

                                                 
5 MARTIGNETTE, Charles G. e MEISELl, Louis K. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. “Na 
verdade, eu questiono inteiramente o conceito de que arte deve ser desafiadora e inovadora, a fim de ser 
respeitada. A maioria dos trabalhos criados e expostos pelo “mundo da alta arte” nos últimos vinte anos 
foram, infelizmente, nada além de inovação em prol da inovação, mostrando nenhum respeito pelos 
fundamentos, competências e disciplinas que eram requeridas no passado para se fazer arte de qualidade” 
(tradução nossa). 



destas imagens, especialmente de pin-up, os ilustradores celebravam a feminilidade da 

mulher americana. 

  

 

                          

       

 Com o passar do tempo, as pin-ups se tornaram tão populares que 

passaram a ocupar outros campos, além das revistas. Elas passaram a fazer parte de 

calendários, propagandas, cartões, além de pin-up e pulp magazines. As pin-ups 

passaram a vender não só produtos como idéias. Dentro desses diversos meios pelos 

quais as imagens de pin-up eram reproduzidas, o primeiro e mais disseminador era o 

calendário. Através dele, as pin-ups e glamour girls passaram a fazer parte integral da 

vida das famílias americanas.  

Além das revistas principais, as pin-ups apareciam nas chamadas pulp 

magazines, que eram mais baratas e de qualidade mais baixa, e tinham como principais 

matérias histórias de detetives, ficção científica, histórias de terror, aventuras, crime, 

romance, entre outras. O outro meio de circulação das pin-ups eram os chamados art 

cards ou mutoscope cards, que eram 

menores do que cartões postais e homens e 

mulheres colecionavam tanto quanto as 

crianças colecionavam figurinhas de 

baseball. O último grande veículo de 

circulação das pin-ups foram as 

propagandas de produtos, que tornaram 

essas ilustrações verdadeiramente 

universais. 
Calendário com ilustração de Pin-Up 



 

 

O desenvolvimento das pin-ups está intimamente ligado ao desenvolvimento da 

indústria de calendários na América. Uma das maiores fábricas desse ramo era a Brown 

and Bigelow, nascida em fevereiro de 1896. Concomitantemente com o crescimento da 

Brown and Bigelow, destacou-se no meio artístico um dos maiores nomes da ilustração 

de pin-up: Charles Dana Gibson (1867-1944), que criou a famosíssima Gibson Girl e o 

primeiro homem pin-up, o Gibson Man. 

A Gibson Girl foi a primeira pin-up e glamour girl 

verdadeiramente americana. Em pouco tempo ela se tornou 

uma celebridade, a queridinha da nação e conquistou fã clubes 

internacionais também. Em seu auge, a Gibson Girl 

influenciou moda, estilo de vida, maneiras de comportamento 

e até a moral de sua época. 

 Gibson Girl 

 Perhaps the most notable aspect of the Gibson Girl’s popularity 

was that she was idolized not only by American men, but by an equal 

if not greater number of American women. Self-assured, independent, 

and strong-willed, she was seen as a “modern” American girl, 

socially adept in every situation. Although often portrayed as upper 

class, she had equal appeal to both rich and poor, young and old, 

from all walks of life. 

 (…) 

 As the original great American pin-up, the Gibson Girl holds a 

unique place in the history of American art. Her importance as an 

influence on later pin-up and glamour artists cannot be overestimated. 

She was the ultimate image of American beauty, sophistication, and 

freedom which was inspire generations of artists to come.6 

                                                 
6 MARTIGNETTE, Charles G. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. “Talvez o aspecto mais 
notável da popularidade da Gibson Girl foi que ela era idolatrada não somente por homens americanos, 
mas por um número igual se não maior de mulheres americanas. Autoconfiante, independente e de 
temperamento forte, ela foi vista como uma garota americana “moderna”, socialmente habilidosa em cada 
situação. Embora muitas vezes retratada como classe superior, ela tinha igual recorrência entre ricos e 
pobres, jovens e velhos, de todas as esferas da vida. 
(...) 
Como a original Great American Pin-Up, a Gibson Girl ocupa um lugar único na história da arte 
americana. Sua importância como uma influência nos futuros artistas de pin-up e glamour girl não pode 



 As pin-ups floresceram nos dois lados do Atlântico, antes, durante e depois da 

Primeira Guerra Mundial. Neste último período (no final da Primeira Grande Guerra), 

os soldados americanos voltaram para a nação trazendo cartões postais de mulheres 

francesas nuas ou extremamente provocantes. A partir de então, as empresas de 

calendários criaram novas pin-up baseadas nessas novas imagens liberais que vieram da 

Europa. Essas flappers, como eram chamadas, inauguraram a década de 1920. 

 No final dos anos 1930 e início dos anos 1940, enquanto os Estados Unidos 

trabalhavam para sair da Grande Depressão, uma preocupação a mais passou a fazer 

parte de suas vidas. A situação na Europa mostrava que os Estados Unidos poderiam 

entrar em guerra a qualquer momento, o que trouxe uma onda de ansiedade aos homens 

e mulheres americanos. Como um dos recursos utilizados para aliviar a ansiedade, a 

tensão e a preocupação, o entretenimento e as artes ocuparam um enorme lugar na vida 

dos americanos. Por este motivo, a indústria de calendários, revistas e ilustrações de 

pin-up cresceu ainda mais. A revista americana Esquire foi a grande responsável pela 

elevação do patamar das pin-ups, que ganharam enorme qualidade e notoriedade, 

passando a ser aceitas no seio das famílias americanas, não apenas nas garagens e 

quartos masculinos. 

 Na Segunda Guerra Mundial, as pin-usp também tiveram enorme importância 

para a nação americana. Os soldados americanos levavam não apenas suas armas, 

equipamentos e fotos dos entes queridos para a guerra, mas também imagens de suas 

pin-ups favoritas. Tais imagens impulsionaram a moral dos homens, por lhes darem 

algo com o qual sonhar durante todo o período da guerra. “Both General Eisenhower 

and General MacArthur commented publicly on this phenomenon, citing the help that 

such images afforded to their men.”7  

 Muito ocorreu durante a Segunda Grande Guerra no ambiente artístico dos 

Estados Unidos, e tudo contribuiu para a vitória do país na Guerra. “From Betty Grable 

to Esquire to Brown and Bigelow, the entire country was flooded with patriotic 

American pin-up girls. They too played a part in winning the war.”8  

                                                                                                                                               
ser subestimada. Ela era a imagem final da beleza americana, sofisticação, e liberdade que inspiraria 
geraçoes de artistas por vir.” (tradução nossa). 
7 MARTIGNETTE, Charles G. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. “Ambos os generais 
Eisenhower e MacArthur comentaram publicamente sobre este fenômeno, citando a ajuda que tais 
imagens ofereceram a seus homens”. (tradução nossa). 
8 MARTIGNETTE, Charles G. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. “De Betty Grable a Esquire 
a Brown and Bigelow, o país inteiro estava inundado de pin-up americanas. Elas também tiveram um 
papel na vitória da guerra.” (tradução nossa). 



 Betty Grable foi uma famosa artista Hollywoodiana, de pernas tão famosas que 

eram asseguradas em um milhão de dólares, “the million-dollar legs”, como eram 

conhecidas. Ela estrelou o filme Pin-Up Girl que entusiasmou os americanos mais do 

que com as ilustrações artísticas de pin-ups. Betty Grable foi a rainha das pin-ups até a 

década de 1950, quando Rita Hayworth tomou o seu lugar. 

 

Beety Grable Pin-Up para os soldados 
americanos na Segunda Guerra Mundial 

 Betty Grable 

  

 Nasceu durante a Segunda Guerra Mundial a nose art, a qual será tratada 

detalhadamente mais tarde. As pin-ups de calendários foram se tornando cada vez mais 

patrióticas. Outro ramo que particularmente cresceu muito durante a guerra foi o de 

livros de bolso, também cheio de ilustrações de pin-usp, que os soldados americanos 

passaram a apreciar muito. A década de 1950 foi excitante tanto para os Estados Unidos 

como país quanto para as imagens de pin-ups que continuaram se desenvolvendo, 

crescendo e se tornando cada vez mais populares na América e no mundo. 

 Os anos 1960 e 1970 trouxeram para a indústria do calendário a fotografia. Aos 

poucos, as ilustrações de pin-ups foram substituídas por fotografias (primeiramente de 

pin-ups também). No final da década de 1970 as pin-ups, mesmo em fotografias, foram 

desaparecendo do mercado. 

 Muitos foram os artistas americanos e de outras nacionalidades que tiveram 

grande importância e influência na arte de ilustração de pin-up. Alguns nomes como 

Alberto Vargas, Joseph Christian Leyendecker, Howard Chandler Christy, Harrison 



Fisher, James Montgomery Flagg, Dean Cornwell, Willian Reusswig, Bradshaw 

Crandell, Peter Driben, Gil Elvgren, Earl Moran, Rolf Armstrong, Fritz Willis, entre 

outros que já foram citados, produziram importantes trabalhos em suas respectivas 

épocas. A seguir dois desses artistas receberão um pequeno destaque: Vargas e Elvgren. 

 É importante deixar muito claro que: 

 

 “Embraced by generations of Americans, of both sexes, pin-ups 

became a significant and rich part of the nation’s art, society, and 

culture during the twentieth century”.9 

 

 

Os expoentes: Alberto Vargas e Gil Elvgren 

 

As pin-up girls são constantemente associadas aos períodos das duas guerras 

mundiais. Isso se deve ao fato de que a divulgação da arte ilustrativa das pin-ups foi 

bastante ampla, tanto pelos homens em combate, quanto pelas propagandas de guerra, e 

até mesmo pelo glamour das primeiras 

Alberto Vargas: Smoke Dream. Nessa 
imagem percebe-se a influência de 

Raphael Kirchner em seus primeiros 
anos de trabalho. 

Raphael Kirchner: Le Masque 
Impassible 

                                                 
9 MARTIGNETTE, Charles G. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. “Abraçadas por gerações de 
americanos, de ambos os sexos, as pin-ups se tornaram uma significante e rica parte da arte, sociedade e 
cultura da nação durante o século XX.” (tradução nossa). 



décadas do século XX.  

Como já foi dito, a ilustração ficou marcada como uma arte cem por cento 

americana10.  Sua origem e sua construção foram feitas nos Estados Unidos desde o 

século XIX. Mas foi na Primeira Guerra Mundial que despontou um novo conceito da 

arte ilustrativa: cartões com mulheres com apelo sensual. Até então as pin-up girls 

americanas representavam a feminilidade, independência, segurança e modernidade das 

mulheres de seu país. A sensualidade e o erotismo não estavam presentes na sociedade 

americana por haver certo puritanismo e aversão a tais aspectos. Raphael Kirchner11 era 

o artista francês que representava as mulheres em cartões de forma sensual, os quais os 

soldados americanos traziam para casa após a guerra. Com esse advento, a indústria de 

calendários dos Estados Unidos acolheu a idéia de colocar o novo estilo mais libertino 

das pin-ups européias em seus calendários, pois até então as ilustrações presentes eram 

feitas de modo mais recatado e puritano. Quem introduziu tal arte mais liberal nos 

Estados Unidos foi o Alberto Vargas, que teve bastante influência européia na 

composição de suas ilustrações.  

Alberto Vargas nasceu em Arequipa no Peru em 1898, e migrou para os Estados 

Unidos em 1916 após terminar os estudos na Europa no período da Primeira Guerra 

Mundial. Desde cedo foi nas artes que descobriu sua vocação, já que seu pai era um 

renomado fotógrafo. Em seu período na Europa foi profundamente influenciado por 

Raphael Kirchner e estudou fotografia na Suíça e em Londres. Em Nova Iorque foi 

contratado pelo Ziegfeld Follies, um musical da Broadway, para fazer os retratos e 

anúncios. Apesar de nos anos 1920 a estética feminina ser bastante mínima, sem curvas 

e formas, Vargas criava tipos femininos 

exóticos para a época.  

Seu ápice se deu na revista 

Esquire, onde criou as “Varga” Girls. Os 

pôsteres que o artista criava ganharam 

grande repercussão nos anos em que 

trabalhou na revista. Foi por conta dessas 

ilustrações que as pin-ups foram levadas 

a nose art no período da Segunda Guerra 

Alberto Vargas: South Pacific (Abril 1946) 

                                                 
10 MARTIGNETTE, Charles G. e MEISELl, Louis K. The Great American Pin Up. Taschen, 1996.  
11 MARTIGNETTE, Charles G. e MEISELl, Louis K. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. Pg. 
26 



Mundial. Mas o nome modificado de Vargas feito pela revista Esquire, para deixá-lo 

mais exótico, resultou em um processo judicial longo, pois os ganhos pelo nome iam 

para a revista e não para seu devido autor. Vargas ganhou o processo e passou a assinar 

suas pin-ups como Vargas Girls.  

Além de fazer fama com os pôsteres da Esquire, Vargas atuou bastante no 

mundo de Hollywood. “Em 1930 casou-se com a modelo Anna Mae Clift e se deixou 

encantar definitivamente por Hollywood. Desenhou Ava Gardner, Marilyn Monroe, 

Jane Russell e Marlene Dietrich.”12 Foi certamente um dos maiores ilustradores da 

época, responsável por levar as pin-ups às frentes de batalha com a nose art e difundir 

tal aspecto da cultura americana pelo mundo. 

No período da Segunda Guerra Mundial 

é que as pin-up girls ou cheesecake girls, como 

ficaram também conhecidas devido a frase 

better than cheesecake, viraram um fenômeno 

mundial. Esse acontecimento se deu por alguns 

fatores: primeiramente a expansão do American 

Way of Life, ou seja, a produção e exportação 

em larga escala de produtos domésticos, 

pessoais, alimentícios, etc. americanos. Com tal 

evento a publicidade foi amplamente usada, e 

com ela vieram as ilustrações, ou seja, a arte 

puramente americana. Em segundo lugar, as 

mulheres eram mais usadas por chamarem atenção de todos sem exceção: os homens as 

queriam e as mulheres queriam sê-las. Em terceiro lugar a criação de calendários nos 

Estados Unidos possuía muita força, principalmente a Brown & Bigelow. Com eles as 

pin-ups tiveram grande repercussão. Por fim, as revistas também tiveram grande 

participação na expansão da arte das pin-up girls. Tanto revistas familiares, femininas, 

masculinas e de histórias (pulp magazines13) utilizavam as pin-ups em suas ilustrações, 

que atraiam mais e mais leitores e alavancavam as vendas. 

Alberto Vargas: Marilyn Monroe (1953) 

Um artista que se valeu dos calendários e da publicidade para mostrar sua arte 

foi Gil Elvgren, trabalhando mais de trinta anos para a grande empresa de calendários 

                                                 
12 Disponível em: < http://www.lainsignia.org/2007/julio/cul_028.htm >. (Acesso em 03 de Dezembro de 
2010). 
13 Idem. Pg 32 

http://www.lainsignia.org/2007/julio/cul_028.htm


Brown & Bigelow e vinte e cinco para a Coca-Cola, fazendo com que ambos se 

tornassem ícones da vida americana14.  

 

“Os temas de Elvgren para a Coca-Cola retratavam o sonho americano 

de um estilo de vida seguro e confortável, mas as suas famosas 

ilustrações para histórias de revistas captavam muito freqüentemente 

cenas intemporais que refletiam as esperanças, os medos e as alegrias 

de seus leitores”15.  

 

Os trabalhos de Gil para a Coca-Cola 

transformaram a arte de ilustrar em uma 

verdadeira marca americana. A publicidade 

se tornou um dos aspectos mais comentados 

e esperados na vida dos americanos e 

consequentemente daqueles países que 

recebiam influência dos Estados Unidos.  

No período da Segunda Guerra 

Mundial Elvgren também fazia anúncios de 

publicidade para empresas, colocando o 

“Imediatamente após o bombardeio de Pearl 

Harbor, a General Electric pediu a Elvgren 

que fizesse algum trabalho publicitário para 

a empresa, publicado em Junho de 1942 

como página inteira na Good Housekeeping, 

continha a legenda She Knows What 

Freedom Really Means (ela sabe o que a 

liberdade significa) e representava uma 

orgulhosa “rapariga Elvgren” vestida com 

um uniforme oficial do Batalhão 

contexto de conflito em seus desenhos. 

                                                

Gil Elvgren: anúncio para Coca-Cola 

Gil Elvgren: anúncio para General Electric 

 
14 MARTIGNETTE, Charles G. eMEISEL, Louis K. Gil Elvgren: The complete pin ups. Taschen. 2008. 
Pg. 256. 
15 MARTIGNETTE, Charles G. e MEISEL, Louis K. The Great American Pin Up. Taschen, 1996. Pg. 
256 



Motorizado da Cruz Vermelha.”16 A publicidade foi um aspecto importante da carreira 

de Elvgren, além de colocá-la em ênfase e elevá-la ao posto de arte americana. 

Mas a principal arte de Elvgren era certamente suas pin-ups. Ilustrando 

calendá

eminina americana era 

inultrap

elas 

parecia

a Segunda Guerra Mundial, especificamente quando os Estados Unidos 

adentra

                                                

rios para a Louis F. Dow e Brown & Bigelow, Gil fez com que suas garotas 

fossem as mais procuradas e conhecidas. Isso se deve ao fato de 

“A capacidade de Elvgren de captar o espírito da beleza f

assável. As suas pin-ups eram imagens de raparigas reais e de situações reais do 

quotidiano. (...) gostava de criar a sensação de que por baixo de todos os encantos da 

superfície, havia um delicioso ardor de maldade por detrás dos olhos da modelo.”17 

Outro aspecto de distinção das Elvgren Girls se dava pelo fato de que 

m extremamente reais. O observador tinha a sensação de que a qualquer hora 

uma das garotas saltaria do calendário ou 

revista e o convidaria a qualquer tipo de 

divertimento nem tão inocente. “As raparigas 

Elvgren representavam a Rapariga Cem Por 

Cento Americana.”18 

 

 

 

 

 

Gil Elv : He Thinks I’m Too gren
odGo  To be True (1947) 

 

 

Nose Art: as ilustrações vão às Guerras 

 

N

ram o conflito, os soldados americanos já estavam familiarizados com as 

ilustrações de pin-ups nas revistas e calendários. “Além das próprias fotografias, os 

 
16 MARTIGNATTE, Charles G. e MEISEL, Louis K. The Great American Pin Up. Taschen, 1996.  Pg. 
259 
17 MARTIGNATTE, Charles G. e MEISEL, Louis K. Gil Elvgren: The complete pin ups. Taschen. 2008. 
Pg. 265 
18 Idem. Pg. 265 



soldados possuíam cartas, calendários e agendas decoradas com as pin-up glamour”.19 

Mas talvez o fenômeno crucial que mostrava o quanto as pin-up girls estavam presentes 

e exerciam grande influência, foi a nose art. 

A nose art é uma arte exclusiva da força aérea. Mas antes de discorrer sobre essa 

arte temos de lembrar de que em todos os momentos da história e em todas as 

civilizações da Terra, a guerra sempre foi uma maneira de demonstrar arte.  

 

“Decorating instruments of war predates recorded history and moves 

forward: prehistoric clubs, Egyptian chariots, Phoenician war galleys, 

Spartan shields, Grecian helmets, Roman standards, Viking ships, Zulu 

regalia, American Indian horses and war paint. The list continues 

through every culture, revealing what anthropologists and psychologists 

have identified as the human need to personalize, trust and feel affection 

for those implements which deliver him from or to destruction.”20 

 

A necessidade de se criar um elo 

entre homem e instrumento de guerra 

sempre foi presente. Isso de deve ao fato 

de que aquele instrumento será como um 

alongamento do corpo do combatente: 

protegendo-o, salvando-o e ajudando-o a 

desviar-se dos inimigos e voltar são e salvo 

para casa. Curiosamente pela descrição 

acima vemos que cada civilização possuía 

The Flying Fish – Nieuport Macchi na Primeira 
Guerra Mundial 

                                                 
19 MARTIGNETTE, Charles G. e MEISEL, Louis K. The Great American Pin Up. Taschen, 1996 Pg. 34: 
Besides photographic prints themselves, the soldiers might have playing cards, calendars, and notepads 
decorated with pin-up and glamour themes. 
20 ETHELL, Jeffrey and SIMONSEN, Clarence. Aircraft Nose Art: From World War I to Today. 
Motorbooks International. 2003. Pg. 8. Disponível em:   
<http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt
-
br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEw
AA#v=onepage&q&f=false >. (Acesso em: 10 de Dezembro de 2010). “Instrumentos decorados de 
guerra existem desde a pré-história e seguem até hoje em dia: tacos pré-históricos, carruagens egípcias, 
barcas fenícias, escudos espartanos, capacetes gregos, estandartes romanos, navios vikings, emblemas 
zulus, cavalos indígenas americanos e pinturas de guerra. A lista continua por todas as culturas, revelando 
o que antropologistas e psicólogos identificaram como uma necessidade humana de personalizar, confiar 
e sentir afeição por tais instrumentos que o levarão do início ou a destruição.” (Tradução nossa).  

http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false


e possui um instrumento característico, isso seria uma forma de cada homem de cada 

civilização se diferenciar do outro. 

A primeira aparição da nose art como conhecemos hoje, que são as pinturas nas 

funilarias dos aviões, aconteceu durante os anos da Primeira Guerra Mundial, 

especificamente entre 1912 e 1913 em Trípoli na Itália. Os aviões Nieuport Macchi da 

Marinha Italiana foram pintados como monstros do mar: com dentes, olhos, grandes 

orelhas e escamas. Quando a Primeira Guerra Mundial começou os símbolos nos aviões 

eram quase que necessários. A força aérea francesa começou a usar círculos com as 

cores da bandeira do país, e a Força Expedicionária Britânica se valia se números em 

série como pintura nos aviões.21  

No entanto a verdadeira revolução e surpresa da nose art na Primeira Guerra 

Mundial aconteceu por volta de 1916 e 1917, quando os aliados voltavam das batalhas 

aéreas contando sobre os aviões coloridos germânicos. A Jagdstaffeln alemã (unidade 

de combate) deixava com que seus pilotos pintassem seus aviões com as combinações 

de cores que mais lhe agradassem e quisessem, fazendo com que houvesse um 

verdadeiro arco-íris de cores no céu durante as batalhas aéreas. O maior expoente da 

unidade de combate aéreo alemão foi Manfred Von Richthofen, mais conhecido como 

Barão Vermelho. Na Primeira Guerra Mundial venceu mais de 80 combates com seu 

avião vermelho, um Fokker Dr. I.   

Quando os Estados 

Unidos entraram no conflito a nose art já estava difundida entre as forças aéreas dos 

vários países participantes. As figuras que os americanos pintavam em seus aviões 

Manfred Von Richthofen, mais 
conhecido como Barão Vermelho, 

ao lado de seu avião modelo 
Fokker D. I. O barão foi um dos 
integrantes da Jagstaffeln e sua 
cor no esquadrão era vermelha. 

Seu apelido vinha de sua 
habilidade magnífica de voar e da 

cor de seu avião. 

                                                 
21 ETHELL, Jeffrey and SIMONSEN, Clarence. Aircraft Nose Art: From World War I to Today. 
Motorbooks International. 2003. Pg. 17. Disponível em:  
<http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt
-
br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEw
AA#v=onepage&q&f=false >. (Acesso em: 10 de Dezembro de 2010). 

http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false


remetiam a símbolos culturais e nacionais tais como: rostos indígenas, cavalos 

indomáveis, mulas, bisões e o famoso Tio Sam. Tais pinturas na força aérea norte 

americana não eram autorizadas e legais. Apenas em 1919 foi aprovada a primeira 

insígnia legal dos Estados Unidos. 

Mas a arte somente foi ampliada na Segunda Guerra Mudial. Nesse período os 

desenhos se tornaram mais completos e eram a principal característica dos aviões da 

Força Aérea Norte Americana. O propósito de se pintar a funilaria dos aviões é de se 

criar um vínculo maior entre a equipe de soldados e o avião, pois tendo um desenho 

chave para representá-los certamente eles combateriam com mais afinco e 

determinação, já que criariam uma identidade com o avião, exército e país.  

 

“Living in uncertainty and tension, wartime servicemen found value in 

naming their aircraft. During World War II, the practice evolved into 

creating an image to accompany the name. Two of its benefits were self-

pride and psychological fortification. Since men's lives depended as 

much upon a well-functioning airplane as upon able fellow crew 

members, it is easy to understand why they personalized these inanimate 

machines.”22 

 

A partir da explicação 

acima, retirada do site Military 

Aircraft Nose Art, percebemos 

enfim a necessidade das pinturas 

personalizadas nos aviões. A vida 

dos soldados dependia do 

funcionamento e da sincronia do 

avião e equipe. Ambos se 

tornavam um nos ares, e era 

imprescindível que tivessem uma identidade própria e imutável. Além disso, as imagens 

O B-17G Shoo Shoo Shoo Baby: nome retirado da 
canção de mesmo nome, com o desenho da Pin Up de 
Alberto Vargas: South Pacific 

                                                 
22 Disponível em: < http://parentseyes.arizona.edu/militarynoseart/overview3.html>. (Acesso em: 03 de 
Dezembro de 2010). “Vivendo com incerteza e tensão, os homens do tempo de guerra encontraram valor 
nomeando seu aviões. Durante a Segunda Guerra Mundial, a prática era criar uma imagem acompanhado 
de um nome. Dois desses benefícios eram o orgulho próprio e a fortificação psicológica. Desde de quando 
a vida dos homens depende tanto quanto o funcionamento dos aviões acompanhada de uma equipe de 
pilotos, é fácil entender porque eles personalizam suas máquinas inanimadas”. (Tradução nossa)  

http://parentseyes.arizona.edu/militarynoseart/overview3.html


levantavam a moral da tripulação e da força aérea. Davam força e perseverança nos 

tempos de guerra e combates aéreos difíceis, onde se perdiam muitos homens.  

Nos anos 1940 houve quatro grandes influências nos desenhos da nose art: os 

desenhos de Alberto Vargas e Gil Elvgren, sendo que o primeiro trabalhava para a 

Esquire Magazine e a Playboy e o segundo na empresa de calendários Brown & 

Bigelow; as artistas de Hollywood também eram reproduzidas nos aviões de guerra 

norte americanos onde Betty Grable e Betti Page foram as duas maiores pin-up girls 

humanas durante as décadas de 1930 e 1940; os personagens da Disney também foram 

amplamente utilizados; e por fim símbolos americanos e de temática mais propriamente 

militar.23 

 

Desenho do Mickey Mouse 
em avião na Segunda 

Guerra Mundial 

Não havia nenhuma restrição à pintura dos aviões por parte do alto comando da 

força aérea pelos motivos já especificados. Eles também pensavam que os desenhos 

eram uma forma de dar aos soldados a segurança e moral necessárias para o combate. 

Mas a pintura de figuras sensuais foi um tema polêmico e demorou a aparecer. Isso 

ocorreu pelo fato de os EUA serem uma nação construída por puritanos ingleses.  

 

“The subject matter of the art - particularly the sexual portrayal of 

women - has been a challenge to nose artists. The unclothed female 

figure was popular with the crews, but inevitably went against 

commanders' wishes.”24 

 

                                                 
23 Disponível em: < http://parentseyes.arizona.edu/militarynoseart/ww2-3.htm >. (Acesso em: 03 de 
Dezembro de 2010).  
24 Disponível em: < http://parentseyes.arizona.edu/militarynoseart/overview3.html>. (Acesso em: 03 de 
Dezembro de 2010). “O principal aspecto da arte – principalmente os retratos sensuais de mulheres – tem 
sido um desafio. As figuras de mulheres despidas eram populares entre as tripulações, mas 
inevitavelmente contra os desejos dos comandantes”. (Tradução nossa). 

http://parentseyes.arizona.edu/militarynoseart/ww2-3.htm
http://parentseyes.arizona.edu/militarynoseart/overview3.html


Apesar da polêmica era óbvio o desejo de soldados retratarem belas mulheres 

sensuais. Todos eram novos, solteiros, pela primeira vez estavam longe da família e da 

sociedade, estavam em guerra combatendo e com a incerteza da vida. As pin-ups eram 

uma forma de os soldados escaparem de sua realidade e pensarem no retorno ao lar, aos 

braços de uma futura namorada. Além disso, há outra explicação para que os homens 

pintassem mulheres semi-nuas em seus aviões:  

 

“‘It has been suggested that one of man’s strongest and most persistent 

fantasies is that of dominance or conquest of the opposite sex. (…). We 

are talking about lustful male conquest; love is not involved, only the 

assertion of the male belief in his natural dominance. (…).’ Nothing 

made war more bearable than the thought of a woman, in both of 

tenderest and the most degrading forms. Men tend to think most of those 

things which they cannot have. In looking though this female-inspired 

nose art, most has little of love’s tender side. Farmed continued: ‘Indeed 

[on the whole] there is a total absence of the kind of love which suggests 

mutual respect and emotional bonds of any lasting nature. Such aircraft 

art, as in fact all art, is of course no more than  an extension of self, self-

expression or wish-fulfillment. In the case of the pin-up it offers the male 

viewer an image of what many like himself hope for but will in fact 

seldom find in real life. That is the woman they can dominate, indeed is 

waiting to be dominated, who won’t answer back, or demand 

reciprocation, compromise or fair treatment.’”25 

                                                 
25 ETHELL, Jeffrey and SIMONSEN, Clarence. Aircraft Nose Art: From World War I to Today. 
Motorbooks International. 2003. Pg. 8-9. Disponível em: 
<http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt
-
br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEw
AA#v=onepage&q&f=false >. (Acesso em: 10 de Dezembro de 2010). “‘Tem sido sugerido que uma das 
mais fortes e persistentes fantasias é aquela de domínio ou conquista do sexo oposto. (...). Estamos 
falando de conquista masculina concupiscente, o amor não está envolvido, apenas a afirmação da crença 
masculina de seu domínio natural.’ (...). Nada faz a guerra ser mais tolerável do que o pensamento em 
uma mulher, nas formas mais amáveis e degradantes. Homens tendem a pensar mais naquilo que não 
podem ter. Olhando para as figuras femininas que servem de inspiração para a nose art, algumas possuem 
uma pequena dose de carinho e amor. Farmed continua: ‘De fato há uma abstenção total do tipo de amor 
que sugere respeito mútuo e laços afetivos de qualquer natureza. Esse tipo de arte aeronáutica, assim 
como todos os tipos de arte, não é nada mais do que a extensão de si, expressão própria ou desejo de 
realização. No caso das pin up, elas oferecem uma visão para os homens do que eles desejam ter, mas que 
nunca poderão ter na vida real. É o tipo de mulher que eles poderão dominar, de fato estão esperando para 
serem dominadas, que não respondem, ou esperam reciprocidade, compromisso ou tratamento amável.’” 
(Tradução nossa). 

http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.br/books?id=MI5H1pxPuH4C&printsec=frontcover&dq=nose+art+wwi&hl=pt-br&ei=jX8DTc6oN4Kr8AbB07XpAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false


 

A explicação acima também pode ser 

posta no motivo pelo qual as pin- up girls eram 

tão apreciadas e reproduzidas pelos pilotos e 

suas equipes no período da Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 
Avião da Segunda Guerra: Hard to Get

O ícone: Memphis Belle 

 

As figuras de pin-ups foram as mais utilizadas nos aviões e também as mais 

lembradas. Através dos tempos muitas figuras foram conservadas e deixadas como 

lembranças de tempos de guerra. Talvez uma das mais memoráveis pin-ups seja a do B-

17F Memphis Belle, o primeiro bombardeiro que sobreviveu a 25 missões. 

 

O B-17F Memphis Belle e 
sua tripulação 

O Boeing B-17 Flying Fortress era o primeiro tipo de bombardeiro capaz de ir à 

guerra, mas sua trajetória foi longa e dificultosa. Nos anos da Primeira Guerra Mundial 

“o General da USAAF William Mitchell começou sua campanha a favor do bombardeio 

estratégico, demonstrando o poder do bombardeiro contra velhas embarcações 

ancoradas durante 1921-1923.” 26 Suas convicções batiam de frente com o Exército e a 

Marinha, e o projeto não foi adiante. Mas as fábricas de aviões compartilhavam da 

opinião do general Mitchell, e em 1930 a Boeing começou a desenvolver o Model 299, 

um bombardeiro feito a partir de seu transportador civil Model 200 Monomail. O 

                                                 
26 Disponível em: < http://saladeguerra.blogspot.com/2007/11/boeing-b-17-flying-fortress.html >. 
(Acesso em: 10 de Dezembro de 2010). 

http://saladeguerra.blogspot.com/2007/11/boeing-b-17-flying-fortress.html


modelo 299 foi registrado como Flying Fortress (Fortaleza Voadora) por ter sido o 

nome que os jornais o chamaram na época. Depois de vários testes o B-17C Flying 

Fortress I foi mandado à RAF em 20 exemplares, mas se mostrou insatisfatório. Em 

1942 com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, houve a 

necessidade de mais aviões do modelo, agora B-17D. Finalmente o modelo B-17F foi 

construído e incorporado às forças aéreas dos aliados. As mudanças consistiam em 

“nariz redesenhado e trem de pouso reforçado. Outras mudanças incluíam aumento na 

capacidade de combustível, maior blindagem, instalação de pontos de fixação externos 

para bombas e a introdução do motor R-1820-97 de 1.200 hp.”  Um desses 

bombardeiros que recebeu o apelido de Memphis Belle. 

27

O B-17F Memphis Belle se tornou famoso por ser o primeiro e um dos poucos 

aviões que completaram 25 missões de guerra, com uma equipe distinta e quase intacta 

desde sua formação. Ele foi retirado de serviço em Julho de 1943 e retornou aos Estados 

Unidos com sua tripulação, onde foram recebidos como heróis. Isso é visível nas 

anotações do Comandante Geral das Forças Aéreas Armadas:  

 

“There are three principal reasons for this tour: First, that combat 

crews in those units now being trained for the European theater may be 

guided in their training to achieve combat skill, teamwork, mutual 

confidence and fighting spirit. Second, that student pilots, bombardiers, 

navigators and gunners may profit by the experience and knowledge of 

the men of the Memphis Belle. Third, that battle conditions now existing 

in Europe and the magnificent achievements of the United States Eighth 

Air Force in mastering these conditions may be represented properly to 

AAF personnel and the public.”28 

 

                                                 
27 Disponível em: < http://saladeguerra.blogspot.com/2007/11/boeing-b-17-flying-fortress.html >. 
(Acesso em: 10 de Dezembro de 2010). 
28 Disponível em: < 
http://www.memphisbelle.com/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=23 >. 
(Acesso em 10 de Dezembro de 2010). “Há três principais razões para que haja o retorno: em primeiro 
lugar, essa equipe da unidade foi treinada em moldes europeus e podem orientar com sua formação a 
habilidade de combate, trabalho em equipe, confiança mútua e espírito de luta. Em segundo lugar, em 
segundo lugar esses estudantes de piloto, bombardeiro, navegador e atiradores podem aprender com a 
experiência dos homens do Memphis Belle. Em terceiro lugar, as condições de batalha na Europa e as 
magníficas conquistas da Oitava Força Aérea dos estados Unidos em dominar essas condições podem ser 
apresentadas adequadamente para o pessoal da American Air Force e ao público.” (Tradução nossa). 
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Devido a essa fama heróica o B-17F Memphis Belle se tornou famoso. Mas não 

apenas por isso, o nome e seu símbolo fizeram com que o bombardeiro virasse atração 

nacional. Se não houvesse uma marca única do avião, o Memphis Belle seria certamente 

mais um dos aviões que retornavam para os Estados Unidos com o dever cumprido. A 

origem do nome e do desenho do B-17F se deu por uma história de amor entre o 

Capitão Robert Morgan e Margaret Polk. Os dois se conheceram em Memphis, onde ela 

vivia e ele era piloto. Devido ao marido de sua irmã, Elizabeth, ser um médico do 91º 

esquadrão de bombas da Flórida realocado para Walla Walla, o casal precisou passar 

um período em Memphis, onde Robert Morgan, amigo de Edward, conheceu Margaret. 

O amor foi à primeira vista e logo começaram a namorar, mas como o Capitão Robert 

partiria para a guerra na Europa fez uma declaração a Margaret nomeando seu B-17F de 

Memphis Belle – A Bela de Memphis – e pintando a imagem de uma garota de costas 

com ar inocente, assim como era a garota de 19 anos que ele havia se apaixonado. Ao 

retornar da guerra o amor não durou, mas a pin-up símbolo do Memphis Belle se tornou 

eterna. 

 

Pintura da Pin Up do B-17F 
Memphis Belle 
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