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RESUMO: DIÁLOGO ENTRE AS ARTES PLÁSTICAS E A PUBLICIDADE NO BRASIL

PALAVRAS-CHAVES: publicidade, reclames, anúncios
comerciais, arte moderna, arte brasileira, cartazes,
artes gráficas, artistas plásticos, hierarquias artísticas,
poetas.

A participação dos artistas plásticos e gráficos na publicidade brasileira, mais
especificamente na comercial de produtos e empreendimentos, entre as
décadas de 1920-1940 constitui o núcleo de investigação desta tese.
Se historicamente as artes plásticas e a publicidade internacionais sempre
mantiveram relações estreitas e até mesmo conflituosas, indagou-se como
teriam se comportado entre si esses dois campos profissionais no Brasil quando
da passagem da nossa publicidade amadora para aquela moderna, impregnada,
sobretudo, pelos métodos das agências norte-americanas atuantes no eixo RioSão Paulo.
A partir de um exame atento do mercado de trabalho dos diversos profissionais
considerados, procurou-se entender as motivações que os levaram a produzir
peças publicitárias, o que por sua vez direcionou o estudo ao questionamento
das hierarquias artísticas, pois a relação entre a arte e a publicidade prolonga o
consagrado debate em torno das artes mecânicas e liberais, e, por conseguinte
as disputas entre arte maior e arte menor, entre arte pura, desinteressada e
livre e arte comprometida, dentre outras tipologias usuais. Concomitantemente,
averigou-se como a passagem e mesmo a convivência de um sistema
acadêmico com um moderno, que se constituiu a partir dos anos 1920, alterou,
ou melhor, conformou o campo artístico brasileiro.
Frente a esses impasses, recorreu-se a algumas proposições teóricas mais
atuais, que ao transferirem o foco problemático do campo artístico para o
estético, atenuaram os questionamentos como também permitiram maior
flexibilidade de análises.
Nos exames formais das peças publicitárias, selecionadas em função de suas
representatividades dentro do conjunto, defendeu-se a tese de que houve

momentos em que a produção de cartazes e anúncios comerciais, este em
maior número, aproximou-se de uma linguagem artística moderna, a exemplo
dos projetos comerciais do artista Fulvio Pennacchi, que pertencem à coleção do
Instituto Moreira Salles. E, na busca desses momentos estéticos modernos,
procurou-se não enxertar e tão somente verificar correspondências com os
moldes europeus, ao contrário, isso permitiu o conhecimento da nossa
realidade, da modernidade artística que nos foi possível edificar, tendo em conta
as variantes que o decorrer dos anos lhe agregou. Este posicionamento, em
contrapartida, de forma alguma pôde desprezar o fato da história da
propaganda brasileira ter fortes e ricas ligações com os modelos estrangeiros,
portanto, impôs-se às análises iconográficas a tarefa de também investigar o
quanto a nossa produção foi ou não uma reelaboração particular dos exemplos
da arte publicitária em circulação.
A interdisciplinaridade foi uma constante neste estudo pelo entrelaçamento de
informações originárias de vários campos do conhecimento, sem a qual a
pesquisa não teria êxito.
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The role of the plastic and graphical artists in the Brazilian commercial
advertising of products and enterprises, between the decades of 1920 and
1940, is the core of investigation of this thesis.
Historically, plastic arts and advertising always kept narrow and even tough
relationships in the international panorama. Therefore, in this work we have
inquired the behavior of these two professional fields in Brazil as we pass from
an amateur to a modern advertising. The latter has been influenced by the
North-American advertising agencies from Rio de Janeiro and São Paulo.
From a painstaking analysis of the labor market of several professionals in the
plastic arts field, we have tried to understand the reasons that had taken them
to produce advertisement materials. This has led us to investigate artistic
hierarchies, since the relationship between art and advertising only emphasizes
the old debate around mechanical and liberal arts, minor and major arts, pure
and compromised arts, amongst other usual typologies. At the same time we
investigated how the coexistence of an academic system and a modern one,
established in the years of 1920, molded the Brazilian artistic field.
Due to these impasses it was necessary to use some modern theoretical
propositions that shifted the subject from the artistic to the aesthetic field,
reducing doubts and allowing for a more flexible analysis.
In the critical analysis of the selected advertisement materials, we looked for
instances where the posters and commercial advertisements, the latter bigger in
number, approached a more modern artistic language, such as the commercial
projects of the artist Fulvio Pennacchi, that belong to the collection of the
Instituto Moreira Salles. In pursuit of these modern aesthetic instances we have

not tried only to find similarities with the European patterns but made an effort
to understand our reality and the artistic modernity we were able to produce at
that time. We did not deny the strong link between the Brazilian and the
international advertising, therefore, in our iconographic analysis, we have
investigated to what degree our advertisement productions were just reelaborations of the current advertisement art in circulation.
In this thesis the interdisciplinarity played a major role due to the crossing of
information from many areas of knowledge and, without it, our research would
not be possible.
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