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Resumo: Por meio de um olhar sincrônico pretende-se investigar 
comparativamente aspectos da direção de arte e criação publicitária dos anos 
de 1940 a 2010, em suas diferentes linguagens, bem como mapear a trajetória 
e analisar os trabalhos dos profissionais mais relevantes deste período. Ainda 
que proponha, fundamentalmente, um resgate histórico, a pesquisa se ancora 
na máxima popular de que é preciso conhecer o passado para que se entenda 
o presente e se planeje o futuro, contribuindo para os estudos da publicidade 
brasileira, ainda carente de linhas que revelem sua rica história, além de criar 
um referencial cultural para os profissionais de comunicação, pesquisadores e 

                                                
1 Doutor em Educação, Artes e História da Cultura, professor nas áreas de Comunicação e Artes da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  marcos.duarte@mackenzie.br 
2 Doutor em Educação, Artes e História da Cultura, professor nas áreas de Comunicação e Artes da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. norbertogaudencio@mackenzie.br 
3 Doutor em Comunicação e Semiótica, professor nas áreas de Comunicação e Artes da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Autor e Ilustrador. patricio@mackenzie.br. 
4 Doutor em Educação, Artes e História da Cultura, professor na área de Comunicação da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. thiago.leite@mackenzie.br 

 



 

 

2 

 
 

jovens que ingressam no mercado publicitário. Metodologicamente essa 
pesquisa será dividida em quatro temas: Práticas e empréstimos: o profissional 
de desenho publicitário brasileiro nas décadas de 1930 a 1950; Direção de 
Arte: análise das influências sob a perspectiva das escolas estéticas 
Funcionalistas e Formalistas; Transições e Contaminações entre Linguagens e 
Meios: Hibridismos e Convergências  (Séc. XX – Séc. XXI); Empréstimos e 
Ressignificações na Pós-modernidade (Séc. XXI). Primeiramente um 
levantamento exploratório e documental, com intuito de revisar a literatura que 
versa sobre aspectos históricos, sociológicos e imagéticos da direção de arte 
publicitária. Após esse levantamento pretende-se, por meio de entrevistas 
qualitativas semiestruturadas, documentar a trajetória e os trabalhos de 
diretores de arte significativos que influenciaram a linguagem publicitária em 
diversos momentos do recorte cronológico proposto. Por fim, partindo da 
análise comparativa da produção proveniente dessas trajetórias, pretende-se 
entender como a formação das competências dos diretores de arte 
contemporâneos está marcada por um movimento intertextual, ou seja, pela 
representação que se constitui através do cruzamento de culturas e referências 
históricas, inerente à condição pós-moderna. 
 
Palavras-chave: Direção de arte; Criação Publicitária; Resgate histórico, 
Hibridismos, Ressignificações. 
 
 

I- INTRODUÇÃO  

A produção publicitária brasileira ganha cada vez espaço na mídia 

internacional, e devido esse protagonismo, torna-se fundamental intensificar os 

estudos sobre esse fenômeno, tarefa que o grupo de pesquisadores pretendem 

cumprir. No ano de 2016 foi iniciado, com o apoio do Mackpesquisa, um 

levantamento bibliográfico dos métodos de análise de imagem, agora, 

pretende-se dar continuidade a esse primeiro esforço resgatando e divulgando 

a memória da publicidade brasileira, usualmente relegada ao esquecimento. 

Nesse processo, com a divulgação das pesquisas será possível fomentar 

debates que contribuirão com a formação do corpo docente e discente, de 

pesquisadores e profissionais da área. 

Sabe-se que a publicidade brasileira conquistou o respeito e a admiração 

mundial. Nomes como Washington Olivetto, Nizan Guanaes, Alberto Dualib, 

para ficar apenas em alguns dos mais óbvios, construíram trajetórias vitoriosas, 

por vezes exageradamente mitificadas pela mídia especializada, mas que 
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indubitavelmente tem servido de inspiração para jovens aspirantes a ingressar 

nesse mercado profissional. No entanto, é igualmente sabido que na mesma 

medida que este campo construiu um sólido discurso legitimador de suas 

competências, relegou ao segundo plano a escrita de sua história.  

No campo acadêmico o panorama é certamente menos desolador, tendo em 

vista a iniciativa de pesquisadores e congressos de âmbito nacional que 

direcionam seus esforços para a historiografia dos processos comunicacionais 

no Brasil. Ainda assim estas louváveis contribuições, como de praxe, não 

extrapolam o referido universo acadêmico. Desvela-se um incômodo paradoxo: 

ao mesmo tempo que o discurso publicitário influencia as condutas e o 

quotidiano do homem contemporâneo, ainda é escasso – senão inexistente – 

um esforço curatorial de preservação desse discurso entre nós. 

Os parágrafos acima, portanto, apontam não somente para a urgência em 

explorar com um olhar curatorial essa história, de modo que extrapole o mero 

registro auto referencial da memória de seus profissionais, que caracteriza 

grande parte das publicações divulgadas. O projeto Imagens e Trajetórias:  
Aspectos da Direção de Arte na Publicidade Paulista, metodologicamente, 

pretende desenvolver uma pesquisa exploratória e documental em fontes 

bibliográficas, acervos públicos e particulares, além de anuários e publicações 

especializadas que contribuíram para a consolidação das atividades desse 

campo profissional. Além dos usuais levantamentos bibliográficos, e não 

menos importante, serão realizadas entrevistas qualitativas semiestruturadas 

com os importantes atores desse trajeto, ou com aqueles que buscaram 

preservar a memória e o legado dos mesmos. 

Para atingir seus objetivos, a pesquisa se apoiará em um tripé investigativo. 

Primeiramente será feito um estudo bibliográfico contextualizado da direção de 

arte publicitária paulista no período entre 1940 e 2010. Em seguida será 

realizado o levantamento, resgate e registro dos aspectos formativos e das 

trajetórias dos profissionais com relevante atuação nesse recorte temporal, 

bem como o mapeamento curatorial da cultura material (desenhos, layouts, 

fotografias, etc.) que deverá emergir a partir desses contatos. Por fim será 
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desenvolvida uma análise comparativa das imagens coletadas, representativas 

dessas diferentes vivências e períodos, buscando compreender suas 

características e identificando a ressignificação dessas referências históricas 

na contemporaneidade, doravante denominada Pós-modernidade.  

Metodologicamente essa pesquisa, para cobrir essa demanda cronológica, 

será dividida em quatro temas: Práticas e Empréstimos: o Profissional de 
Desenho Publicitário Brasileiro nas Décadas de 1930 a 1950; Direção de 
Arte: análise das influências sob a perspectiva das escolas estéticas 
Funcionalistas e Formalistas; Transições e Contaminações entre 
Linguagens e Meios: Hibridismos e Convergências  (Séc. XX – Séc. XXI); 
Empréstimos e Ressignificações na Pós-modernidade (Séc. XXI). 

Para dar conta das demandas exigidas os recortes temporais propostos serão 

atribuídos aos professores pesquisadores envolvidos, auxiliados por suas 

equipes de alunos pesquisadores. Justifica-se, portanto, esse recorte 

abrangente para que se possa contribuir com uma visão ampliada das práticas 

do profissional de direção de arte, além da análise crítica das imagens legadas, 

tornando-se assim um esforço inicial – e necessário – que venha a estimular o 

surgimento de outras investigações que possam suprir o hiato histórico citado 

nessa introdução.  

 

II- PERÍODOS/ TEMAS 

1. 1930/1950 – Mídia Impressa - Práticas e Empréstimos: o Profissional de 

Desenho Publicitário Brasileiro nas Décadas de 1930 a 1950; 

 

2. 1960/1970 – Mídia Impressa e Mídia Eletrônica - Direção de Arte: 

análise das influências sob a perspectiva das escolas estéticas 

Funcionalistas e Formalistas; 
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3. 1980/1990 – Mídia Impressa e Mídia Eletrônica - Transições e 

Contaminações entre Linguagens e Meios: Hibridismos e Convergências  

(Séc. XX – Séc. XXI); 

 

4. 2000/2010 – Mídia Impressa, Mídia Eletrônica e Mídia Digital - 

Empréstimos e Ressignificações na Pós-modernidade (Séc. XXI). 

 

III- OBJETIVOS 

O objetivo principal dessa pesquisa é o mapeamento histórico de trajetórias e 

aspectos procedimentais da direção de arte da publicidade no período de 1940 

a 2010, e a análise dos processos de ressignificação dessa produção pautados 

pela intertextualidade. Tendo em vista esse objetivo principal pretende-se: 

1- Fazer um levantamento de dados através de pesquisa bibliográfica, 

exploratória. 

2- Realizar entrevistas com profissionais de direção de arte, bem como 

com aqueles que preservaram a memória da publicidade. 

3- Coletar, organizar e catalogar os registros materiais provenientes do 

contato com esses profissionais, ou decorrentes da pesquisa 

bibliográfica exploratória. 

4- Construir uma base de dados, com um olhar curatorial, sobre o 

material coletado. 

5- Analisar e comparar as contribuições da produção imagética 

publicitária para construção de um panorama que permita 

compreender e valorizar os estudos de imagem, servindo de subsídio 

para futura proposição de uma metodologia de análise de imagem 

acessível a professores e alunos. 

6- Publicar esses resultados por meio de artigos, ou livros, para que 

possa fornecer subsídios bibliográficos para o desenvolvimento de 

outras pesquisas sobre a linguagem visual e a imagem publicitária. 

Almeja-se como desdobramento dessas investidas, que os 

resultados dessa pesquisa possam ser divulgados por meios que 
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extrapolem o universo acadêmico, tais como exposições, ou em 

ambientes digitais. 

 

IV- METODOLOGIA 

 

Os anuários do Clube de Criação, Sites na Internet, entre outras publicações, 

servirão como ponto de partida para o mapeamento dos profissionais então 

atuantes, que se desdobrará em um registro de história oral e na análise formal 

contextualizada de peças publicitárias veiculadas em diversas mídias nesse 

período. Trata-se, portanto, de uma pesquisa interdisciplinar, que contempla 

diferentes aspectos da formação de um campo profissional específico, bem 

como a história da cultura e os estudos visuais.  

Sabe-se que em seus primórdios o ofício de publicitário não foi transmitido por 

instituições de ensino formais, cabendo às próprias agência de publicidade 

pioneiras (sobretudo as norte-americanas que aqui se instalaram) a tarefa de 

formar profissionais especializados. Apenas em meados do século XX, 

surgiram os primeiros centros de formação publicitária. A transmissão do ofício 

do fazer publicitário ocorria, portanto, no chamado método do “aprender 

fazendo”, no “passar de bastão” entre profissionais de diferentes gerações. Isto 

posto, a escolha dos Anuários do Clube de Criação de São Paulo e outras 

publicações equivalentes serão o apoio inicial para o mapeamento histórico e 

semiótico da direção de arte brasileira. 

A qualidade da organização e registro dos referidos Anuários, e outras 

publicações, serviriam como base inicial e consolidada para o mapeamento das 

trajetórias dos profissionais no período enfocado por esta pesquisa, bem como 

para a curadoria inicial das imagens publicitárias que serão analisadas. 

Salienta-se que o esforço curatorial destas imagens não pretende se restringir 

às peças finalizadas impressas mas, sempre que possível, ampliá-la para 

outros registros, tais como rafes, esboços e layouts, que revelem, de forma 
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didática, os processos e procedimentos então utilizados na construção da 

imagem publicitária. 

Para cumprir essa tarefa, metodologicamente essa pesquisa será dividida em 

três etapas. Primeiramente um levantamento exploratório e documental, 

pretendendo fazer uma revisão da literatura que versa sobre aspectos 

históricos e imagéticos da direção de arte publicitária. Após esse levantamento 

pretende-se, por meio de entrevistas qualitativas semiestruturadas, documentar 

a trajetória e os trabalhos de diretores de arte significativos que influenciaram a 

linguagem publicitária em diversos momentos do recorte cronológico proposto, 

além disso, pretende-se com esses contatos, recuperar registros, documentos 

e produção publicitária, para uma futura exposição desse material.   Por fim, 

partindo-se da análise comparativa da produção proveniente dessas trajetórias, 

pretende-se entender como a formação das competências dos diretores de arte 

contemporâneos está marcada por um movimento intertextual, ou seja, pela 

representação que se constitui através do cruzamento de culturas e referências 

históricas, inerente à condição pós-moderna.  

O recorte temporal proposto será dividido em quatro períodos, cada qual 

cobrindo um par de décadas, a saber: 1940/1950, 1960/1970, 1980/1990, 

2000/2010. Justifica-se, portanto, esse recorte abrangente para que se possa 

contribuir com uma visão ampliada das práticas do profissional de direção de 

arte, além da análise crítica das imagens legadas, tornando-se assim um 

esforço inicial – e necessário – que venha a estimular o surgimento de outras 

investigações que possam suprir o hiato histórico dos estudos publicitários. 

Mediante essas reflexões, essa pesquisa buscará se apoiar em um método 

híbrido que possa utilizar campos do conhecimento como os da historiografia 

da arte, da Semiótica de Charles Sanders Peirce, da Semiologia de Roland 

Barthes, e da Arqueologia do Saber de Michel Foucault. Esse último método 

ganha um certo destaque, tendo em vista que na Arqueologia do Saber, seu 

objeto de análise são as epistemes (constituição dos discursos do 

conhecimento), e o estudo dessas constituições do saber abandona a 

verificação da verdade de um discurso e busca entender como a organização e 
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o cruzamento de ordenações de ideias, as configurações de saber, podem 

formar o discurso de uma época. Sendo assim, como pretende-se analisar 

comparativamente os discursos imagéticos publicitários, a Arqueologia do 

Saber torna-se uma ferramenta importante para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

 

V- CONTRIBUIÇÕES IMEDIATAS E/OU FUTURAS PARA A SOCIEDADE
  

Ressalta-se que este projeto seria o primeiro desdobramento aplicado de uma 

investida anterior do grupo de pesquisa Observatório de Imagem do Centro de 

Comunicação e Letras desta Universidade, que tem por missão ensinar, 

documentar e debater sobre a linguagem visual em seus mais diversos 

âmbitos. No ano de 2016 o projeto de pesquisa intitulado, “Métodos de Análise 

de Imagem para o Desenvolvimento do Ensino de Linguagem Visual:  Revisão 

Integrada”, que contou com o apoio do Mackpesquisa, fez um levantamento de 

livros e autores que desenvolveram métodos de análise de imagem, para 

apresentar ao meio acadêmico, as diferentes maneiras de se analisar a 

imagem. Dentre os métodos estudados observou-se o antropológico, o 

semiótico (com suas diversas linhas), o histórico, o iconológico, o formalista, o 

psicológico, o sociológico, etc.  

O projeto que doravante se apresenta deu continuidade a essa busca por 

compreender as questões relativas à imagem, tendo a história da publicidade 

brasileira, mais especificamente dos diretores de arte paulistas, como corpo de 

análise. Os desdobramentos decorrentes deste esforço são amplos, 

principalmente para a melhoria do processo ensino aprendizagem, podendo 

contribuir de forma contextualizada com disciplinas ligadas tanto ao campo 

teórico da comunicação, quanto aquelas mais enraizadas às práticas 

profissionais.  

Além de desenvolver a reflexão do processo de ensino e aprendizagem dos 

estudantes de comunicação, principalmente, publicidade, a pesquisa trouxe a 
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possibilidade de divulgar o conhecimento e a prática de profissionais de direção 

de arte, ampliando a quantidade de referências bibliográficas, tão escassas 

nessa área. Com isso documentos e produção que estão arquivados fora do 

alcance dos pesquisadores, poderão ser resgatados e expostos para o 

aumento da compreensão das transformações e contribuições da publicidade e 

da direção de arte na formação do conhecimento do imaginário humano. Esse 

tipo de conhecimento também pode possibilitar a internacionalização dos 

pesquisadores de imagem do CCL, e da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, pois trata-se de um campo do conhecimento que tem poucos 

registros, mas que é procurado por estudiosos da área que veem ao Brasil em 

busca de um intercâmbio cultural. Além disso os pesquisadores que 

participaram do projeto puderam ampliar sua produção, desenvolvendo suas 

pesquisas, publicando artigos, participando de congressos, realizando 

iniciações científicas e trabalhos de conclusão de curso. 

Por esses motivos pretende-se, com o apoio da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e do Mackpesquisa, dar continuidade a este esforço, privilegiando 

uma área esquecida da história da imagem, na crença de que o registro desta 

memória é de fundamental importância para o balizamento histórico e a 

formação profissional e acadêmica de novos comunicadores. 

 

VI- EQUIPE 

Nessa pesquisa participaram 04 professores doutores e 15 alunos de 

graduação. Sendo que destes 05 eram bolsistas do Mackpesquisa. 

Professor Líder: 

Prof. Dr. Patricio Dugnani 

Professores: 

Prof. Dr. Marcos Duarte Nepomuceno 

Prof. Dr. Norberto Gaudêncio Júnior 
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Prof. Dr. Thiago Mori Leite 

Alunos: 

NOME/ TIA email Telefone Professor Vinculado 

41553901 

Vitória Domingo 
Mattar 
(bolsista) 
 

 vitoriadomingo@hotmail.com 98734-2293 Marcos Nepomuceno 

41586141 

Jéssica Candida 

Tavares Alves 

 jessica.jk.cta.ja@gmail.com 99843-2490 Patrício Dugnani 

31768385 

Priscila E. de 

Souza Mota  priscilaesmota@gmail.com 

(34)9921763

59 Thiago Leite 

31685994 

Gabriel Santos 

 gabrielsantoss96@hotmail.com 964364390 Marcos Nepomuceno 

31700683 

Mariana Glorigia
no Freire 
Ferreira 
(bolsista) 
 mari_glorigiano1@hotmail.com 964173939 Thiago Leite 

41581806 

Yuri dos 

Santos Melo yuri.melo@hotmail.com 999249009 Thiago Leite 

31581285 

Tauane Zuin 

Medeiros tauanezuin@gmail.com 958002988 Patrício Dugnani 

31602401 brendalpo@outlook.com 979708006 Norberto Gaudêncio 
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Brenda Lopes 
Pereira de 
Oliveira 
(bolsista) 
 
 

31508278 

Naiara Carolina 

Baldacci 

Bomfim naiarabaldacci@gmail.com 941953314 Patrício Dugnani 

31687091 

Giovanna 

Nunes 

Rodrigues giovannanunesr@hotmail.com 943545787 Norberto Gaudêncio 

31583156 

Erick Lucas 

Faustino de 

Araújo faustinoaraujo@hotmail.com 954731918 Norberto Gaudêncio 

41619412 

Letícia Golima leticiatiagolima@outlook.com 952713241 Marcos Nepomuceno 

31547699 

Tainah Magri 

(bolsista) tainahmagri@hotmail.com 941407265 Norberto Gaudêncio 

Bárbara 

Pimentel Secão 

(bolsista)  

97214 4417 

 Norberto Gaudêncio 

31576427 

Gabriel Teixeira 

Silva 

 gabrielt.contato@gmail.com 988287776 Norberto Gaudêncio 

 

VII- ORÇAMENTO MACKPESQUISA 2018 

ALUNOS    Qtd Valor Unitário   
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Graduação     5 R$ 6.000,00  

Pós-Graduação    0 R$ 12.000,00  

       Subtotal R$ 30.000,00  

       Total  R$ 30.000,00  

 

VIII- PRODUÇÃO 

7.1- CONGRESSOS 2018 

• COMUNICON: Comunicação e Consumo: A Estetização da Diversidade 

e a Neutralização da Alteridade. 

• GENEM: DR. WHO E A METÁFORA DO SUJEITO PÓS-MODERNO  

• ROTEIRISTAS: Meia Noite em Paris e a Metáfora da Saudade Daquilo 

que não se Viveu: Reflexões sobre a Pós-Modernidade, Retropia e 

Cansaço.  

• ROTEIRISTAS: DUARTE, Marcos Nepomuceno ; DUGNANI, Patricio ; 

GAUDENCIO JUNIOR, N. ; LEITE, Thiago . IMAGENS E 

TRAJETÓRIAS: ASPECTOS DA DIREÇÃO DE ARTE NA 

PUBLICIDADE PAULISTA. 2018. (Apresentação de 

Trabalho/Seminário). 

• CIANTEC: Meios de Comunicação: Extensão e Alienação 

 

7.2- ARTIGOS PUBLICADOS EM REVISTAS 

DUGNANI, P. Comunicação e Consumo: A Estetização da Diversidade e a 

Neutralização da Alteridade. Disponível em: http://anais-

comunicon2018.espm.br/GTs/GTPOS/GT9/GT09_DUGNANI.pdf. Acesso em: 

14/11/2018. 

DUGNANI, P. Internet, espetáculo e vigilância: relações de segurança e o 

direito ao esquecimento. Revista Alceu, Rio de Janeiro, v.19 - n.37 - p. 137-
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146 - jul-dez./2018. Disponível em: http://revistaalceu.com.puc-

rio.br/media/Dugnani%20-%20p137-146.pdf.  

DUGNANI, P. Do Conto ao Seriado: Duas Histórias. Sessões do Imaginário. 

Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/famecos/article/view/28145/173

75. Acesso: 25/10/2017.  

DUGNANI, P. Da Qualidade a Representação: A Imagem para Manguel, 

Santaella e Noth. Semeiosis: semiótica e transdisciplinaridade em revista. 
[suporte eletrônico] Disponível em: <http://www.semeiosis.com.br/?p=2390>. 

Acesso em 18/06/2018. 

DUGNANI, P. Globalização e Desglobalização: Outro Dilema da Pós-

Modernidade. Revista Famecos, Porto Alegre, v. 25, n. 2 (2018), Maio, junho, 

julho e agosto de 2018. Disponível em 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/279

18/0.  

DUGNANI, P. Dr. Who e a Metáfora do Sujeito Pós-Moderno. Disponível em: 

http://docs.wixstatic.com/ugd/43846c_9628362b9c4d4c938d2afe5de6a205c8.p

df. Acesso em: 31/10/2018. 

DUGNANI, P. Dr. Who e a Metáfora do Sujeito Pós-Moderno. (in) GOSCIOLA, 

V., DAVINO, G. IRIGARAY, F., GRANATO, M., RODRIGUES, C. 

Experimentações Narrativas, Roteiros, Mobilidade e Marketing. Aveiro: Ria 

Editoral, 2018. Disponível em: 

https://adobeindd.com/view/publications/65eef097-cf7c-4c59-82cf-

ed4ad1a95ba7/ns46/publication-web-

resources/pdf/Experimentacoes_Narrativas_Roteiros_Mobilidade_e_Marketing.

pdf) 

 

7.3- BANCAS, CONGRESSOS E ORIENTAÇÕES 
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• Anderson Baraúna Gonçalves. Estratégias de interatividade e 

comunicação das influenciadoras de moda no Instagram: Um Estudo 

Comparativo de Caso. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. 

(Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Orientador: Patricio Dugnani. 

 

 

• Davi Bueno Martin. Uso do Jingle na propaganda contemporânea. 2018. 

Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Publicidade e 

Propaganda) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: 

Patricio Dugnani. 

 

 

• Gabriel Silvestre Venturiello. Viralização nas Redes Sociais: Propagação 

de conteúdo pela Indústria Gastronômica. 2018. Trabalho de Conclusão 

de Curso. (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Jéssica Alves. A intertextualidade na fotografia publicitária na pós-

modernidade. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 

Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Werik Andrade Silva. Análise das estratégias de comunicação das 

empresas para atingir o público LGBT. 2018. Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Larissa de Faria Gama. Desejo e Construção de Identidade: A 

Representação das Princesas Disney e seu Reflexo no Consumo 

Infantil. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em 
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Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Julia Andrade, Leonardo Costa, Paloma Nardo, Tauane Zuin. Plano de 

Comunicação Bee.W- Hostel Bar. 2018. Trabalho de Conclusão de 

Curso. (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Victor Reis Monteiro de Castro. O Círculo: A Vigilância Nos Meios de 

Comunicação e as Redes Sociais. 2018. Orientação de outra natureza. 

(Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Gabriel Figueira Cardomingo e Thais dos Santos Marques. Análise de 

?A Publicidade é um Cadáver que nos Sorri? de Oliviero Toscani com 

base em Zygmunt Bauman e Walter Benjamin. 2018. Orientação de 

outra natureza. (Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Gabriel Venturiello. Viralização nas Redes Sociais: Propagação de 

conteúdo por Redes de Fast Food. 2018. Orientação de outra natureza. 

(Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Vanessa Lacerda de Sousa. O CRM Aliado do E- commerce no 

Relacionamento com os Consumidores: Mercado Livre. 2018. 

Orientação de outra natureza. (Publicidade e Propaganda) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Patricio Dugnani. 

 

• Pedro Sanches Gomes. A Ressignificação e Intertextualidade no Uso de 

Símbolos da Contra Cultura na Publicidade Contemporânea. 2018. 
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Orientação de outra natureza. (Publicidade e Propaganda) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Orientador: Patricio Dugnani. 

 

7.4- TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

 

• Gisele Vieira Da Silva. Comunicação e cultura popular: a presença dos 

sistemas de comunicação e das representações populares na 

publicidade brasileira. Início: 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. (Orientador). 

 

• Bruna Dos Santos Silva. Art Battle: Uma Nova Maneira De Apreciar, 

Divulgar, E Consumir A Arte. Início: 2018. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. (Orientador). 

 

• Vitoria Domingo Mattar. Brand Sense E O Consumo Contemporâneo: 

Um Estudo De Caso Das Lojas Nespresso. Início: 2018. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e Propaganda) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. (Orientador). 

 
• GOLDMAN, Isadora; DORGAM, Nicole Beatriz. Marketing de Incentivo - 

Projeto Passos Mágicos. Início: 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. (Orientador).  

 

• ARAÚJO, Erick Lucas Faustino; CARRASCO, Luiza de Oliveira. Doçaria 

Carlo's Bakery. Início: 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. (Orientador).  
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• BELMIRO, Rafael dos Santos; VIEIRA, Juliana Ferreira. Campanha 

Experimental Wine. Início: 2018. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. (Orientador).  

 

• DE JESUS, Daniel Sigaki Martins. O papel da música na publicidade 

como agente de influência em propgandas de marcas esportivas. Início: 

2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Publicidade e 

Propaganda) - Universidade Presbiteriana Mackenzie. (Orientador).  

 

 

7.5- INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

• Vitoria Domingo Mattar. A INFLUÊNCIA DO HIPERCONSUMO NO 

COMPORTAMENTO DA SOCIEDADE. Início: 2018. Iniciação científica 

(Graduando em Publicidade e Propaganda) - Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. (Orientador). 

 

• Victor Reis Monteiro de Castro. O CÍRCULO E A VIGILÂNCIA NOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO E AS REDES SOCIAIS. Início: 2018. 

Iniciação científica (Graduando em Publicidade e Propaganda) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. (Orientador). 

 

• Pedro Sanches Gomes. A Ressignificação e Intertextualidade no Uso de 

Símbolos da Contra Cultura na Publicidade Contemporânea. Início: 

2018. Iniciação científica (Graduando em Publicidade e Propaganda) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. (Orientador). 

 
• RODRIGUES, Giovanna Nunes. Do desenhista para o layoutman: a 

consolidação e o discurso legitimador do profissional de direção de arte 
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na publicidade brasileira (décadas de 1940 e 1950). Início: 2018. 

Iniciação científica (Graduando em Publicidade e Propaganda) - 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. (Orientador).  

 

 

7.6- CAPÍTULOS DE LIVROS PUBLICADOS 

1- 1. 

• DUGNANI, Patricio. O Resgate da Iconologia na Criação 

Contemporânea. In: Isabel Orestes Silveira. (Org.). IV CLISEM ? 

Congresso de linguagem, identidade, sociedade, estudo sobre as 

mídias: ação comunicativa em foco. 1ed.São Paulo: Gênio Criador 

Editora, 2018, v. 1, p. 58-65. 

 

• DUGNANI, Patricio. BARROCO E COMUNICAÇÃO: Tratados 

AlquíMicos E A Influência Na Azulejaria Barroca. In: Silva, Marcio José; 

Schwartz, Rosana M. P. B.. (Org.). MANIPULAÇÕES MIDIÁTICAS EM 

PERSPECTIVA HISTÓRICA. 1ed.Curitiba: Appris Editora, 2018, v. 1, p. 

1-323.IRIGARAY, F., GRANATO, M., RODRIGUES, C.. (Org.). 

Experimentações Narrativas, Roteiros, Mobilidade e Marketing.. 

1ed.Aveiro: Ria Editorial, 2018, v. 1, p. 44-54. 

 

• DUGNANI, Patricio. A escrita do impossível: ilustração e texto na 

literatura infantil.. In: Alexandre Huady Torres Guimarães, Isabel Orestes 

Silveira; Marcos Nepomuceno Duarte (org.). (Org.). Estudos sobre 

Mídias: Perspectivas Comunicacionais em Rede. 1ed.São Paulo: Editora 

Marquise, 2018, v. 1, p. 24-29. 

 
• GAUDÊNCIO JUNIOR, N.. Retrato do artista enquanto povo: Indícios de 

um romantismo revolucionário na obra do artista gráfico Elifas Andreato. 

In: SILVEIRA, Isabel Orestes. (Org.). IV CLISEM - Congresso de 
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linguagem, sociedade, estudo sobre as mídias: ação comunicativa em 

foco. 1ed.São Paulo: Gênio Criador Editora, 2018, v. 1, p. 33-41.  

 

7.7- Apresentações de Trabalho 

• DUGNANI, Patricio. Arte e Ciência: Intertextualidades entre as 

representações na arte e na ciência. 2019. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 

• BARROS, D. L. P. ; SANTOS, C. E. S. ; DUGNANI, Patricio . A 

Pesquisa nas Áreas de Letras, Jornalismo e Publicidade. 2019. 

(Apresentação de Trabalho/Outra). 

 

• DUGNANI, Patricio. ARTE E CIÊNCIA: OS PRIMEIROS REGISTROS 

CIENTÍFICOS ATRAVÉS DAS IMAGENS. 2018. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 

• VENTURIELLO, G. ; DUGNANI, Patricio . Viralização nas Redes 

Sociais: Propagação de conteúdo por Redes de Fast Food. 2018. 

(Apresentação de Trabalho/Outra). 

• SOUSA, V. L. ; DUGNANI, Patricio . O CRM Aliado do E-commerce no 

Relacionamento com os Consumidores: Mercado Livre. 2018. 

(Apresentação de Trabalho/Outra). 

• CASTRO, V. R. M. ; DUGNANI, Patricio . O Círculo: A Vigilância Nos 

Meios de Comunicação e as Redes Sociais. 2018. (Apresentação de 

Trabalho/Outra). 

• GOMES, P. S. ; DUGNANI, Patricio . A Ressignificação e 

Intertextualidade no Uso de Símbolos da Contra Cultura na Publicidade 

Contemporânea. 2018. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

• GUERINO, A. ; KAMIMURA, G. ; MIRAMONTES, N. ; SANDANIELO, V. 

; GONCALVES, V. ; DUGNANI, Patricio . Epifania. 2018. (Apresentação 

de Trabalho/Outra). 



 

 

20 

 
 

• DUGNANI, Patricio. Meia Noite em Paris e a Metáfora da Saudade 

Daquilo que não se Viveu: Reflexões sobre a Pós-Modernidade, 

Retropia e Cansaço.. 2018. (Apresentação de Trabalho/Seminário). 

• DUARTE, Marcos Nepomuceno ; DUGNANI, Patricio ; GAUDENCIO 

JUNIOR, N. ; LEITE, Thiago . IMAGENS E TRAJETÓRIAS: ASPECTOS 

DA DIREÇÃO DE ARTE NA PUBLICIDADE PAULISTA. 2018. 

(Apresentação de Trabalho/Seminário). 

• CARDOMINGO, G. F. ; MARQUES, T. S. ; DUGNANI, Patricio ; 

MELLACI, V. B. . Análise de ?A Publicidade é um Cadáver que nos 

Sorri? de Oliviero Toscani com base em Zygmunt Bauman e Walter 

Benjamin. 2018. (Apresentação de Trabalho/Outra). 

 

7.8- TRABALHOS TÉCNICOS 

• DUGNANI, Patricio. Parecer técnico Ad hoc para revista Bakhtiniana. 

2018. 

• DUGNANI, Patricio. Parecerista ad hoc para Revista Vertices. 2018. 

• DUGNANI, Patricio. Parecer técnico Ad hoc para revista Discursos 

Fotográficos. 2018. 

• DUGNANI, Patricio. Elaboração e emissão de dois pareceres técnico-

científicos. ad hoc pro honorem, relativo ao Programa Institucional de 

Iniciação Científica 2018 da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

2018. 

• DUGNANI, Patricio. Parecer para revista ARA número 5. 2018. 

• DUGNANI, Patricio. Parecer técnico Ad hoc para Revista ARA do 

Grupo Museu/ Patrimônio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo/ 

USP. 2018. 

• GAUDÊNCIO JUNIOR, Norberto. Suplência no Conselho Editorial da 

Revista ARA do Grupo Museu/ Patrimônio da Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo/ USP. 2018. 
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• GAUDÊNCIO JUNIOR, N.. Comissão julgadora de trabalhos escritos do 

30º Prêmio Design MCB. 2016. Museu da Casa Brasileira.  

 

VIII- DESENVOLVIMENTO DOS TEMAS 

TEMA I- PRÁTICAS E EMPRÉSTIMOS: O PROFISSIONAL DE DESENHO 
PUBLICITÁRIO BRASILEIRO NAS DÉCADAS DE 1930 A 1950. 

Coordenador: Prof. Dr. Norbeto Gaudêncio Junior 

 

O tema agora abordado no presente projeto de pesquisa propõe o resgate e 

mapeamento da trajetória e da produção de profissionais do desenho 

publicitário brasileiro da década de 1930 a 1950. O recorte temporal proposto 

justifica-se, dentre outros fatores, pelo fato de que estas três décadas 

testemunharam as tentativas de avanço da profissionalização e legitimação da 

atividade publicitária como um todo, em especial da figura do desenhista 

publicitário que, paulatinamente, abandona a alcunha  de “mero” ilustrador para 

tornar-se um layoutman/woman devidamente munido das expertises exigidas 

por este campo, ou mesmo um diretor de arte, o profissional responsável por 

supervisionar os diferentes aspectos visuais/artísticos de uma peça ou 

campanha publicitária. 

Não há consenso entre estudiosos sobre o surgimento do profissional de 

direção de arte. Howard Leathen, em um conhecido artigo, acredita que certa 

concentração da história do design no século XX teria produzido uma visão 

ortodoxa, que sustenta a tese de que as tarefas especializadas do design 

visual teriam surgido apenas neste século quando, na sua opinião, já existia 

certa demanda por “direção de arte” na produção editorial de meados século 

XIX (LEATHEN, 1993, p. 229). Em contrapartida, o historiador do design Victor 

Margolin encara com reservas essas tentativas de construção de narrativas 

que optam por relatos que advoguem 
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[...] uma continuidade entre objetos e ações que na realidade 
são descontínuos. Os programas de identidade corporativa não 
surgiram do design de emblemas da Renascença e tampouco 
foi o design de livros um precedente direto para a direção de 
arte publicitária. Sugerir essas ligações pela disposição dessas 
práticas diferentes em uma narrativa linear torna difícil, senão 
impossível, deslindar seus fios distintos e escrever um relato 
mais complexo de suas relações recíprocas (MARGOLIN, 
2014, p. 240, grifo nosso).  

 

Margolin considera, portanto, que é necessário que se entenda a trajetória 

destes profissionais, e como estes foram capazes de estender suas práticas, 

delimitando as distinções entre as especialidades (tipógrafos, ilustradores, 

diretores de arte, etc.) que, por vezes, se entrelaçam. Somente detendo-se nas 

especificidades das diferentes práticas estudadas é que se torna possível 

construir histórias contextualizadas, e também recontextualizadas, em novas 

narrativas do design visual (MARGOLIN, 2014, p. 241).  

Afinal, com qual história lidamos? Do design? Da publicidade? Das artes 

visuais? O tema de pesquisa aqui apresentado apoia-se em grande medida na 

premissa de Margolin acima citada. Preocupa-se menos com as querelas 

ideológicas que cercam a história do design visual brasileiro, e mais em lançar 

luz sobre as diferentes práticas e competências nela envolvidas. O fato é que 

não lidamos, no período histórico aqui abordado, com uma história que possa 

ser caracterizada por termos unificadores, pois ainda estava em construção 

uma base de conhecimento comum capaz de conformar um conjunto de 

conhecimentos compartilhados que viriam a definir, no Brasil, os campos 

especializados (e por vezes entrincheirados) do design e da publicidade5. Em 

síntese, ainda segundo Margolin (2014, p. 247): 

 
Uma história do design gráfico deve explicar as diferenciações 
entre as várias atividades que recebem a rubrica de design 
gráfico. Deve reconhecer a tensão que deriva da tentativa de 
manter essas atividades unidas por meio de um discurso de 

                                                
5 Não por acaso, é sob a tutela de Pietro Maria Bardi, que surgem no Museu de Arte de São 

Paulo (MASP) na década de 1950 o IAC (Instituto de Arte Contemporânea) e a Escola de Propaganda, 

iniciativas que culminariam nas primeiras escolas, respectivamente, de design e publicidade no Brasil. 
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unidade profissional enquanto os designers continuam a se 
mover em novas direções. O reconhecimento dessa tensão nos 
ensinará, em última instância, muito mais sobre o design 
gráfico e seu desenvolvimento do que a tentativa de criar uma 
narrativa falsamente consensual da história do design gráfico. 

 

A década de 1950, que encerra o recorte temporal aqui proposto, é, de certa 

maneira, considerada o ponto culminante deste processo de construção e 

especialização do campo publicitário. Se as décadas de 1930 a 1940, em 

linhas gerais, testemunharam importantes avanços em direção à 

profissionalização da atividade publicitária, sobretudo decorrentes da instalação 

de agências norte-americanas no Brasil que, ao imporem suas “filosofias”, 

inevitavelmente transferiram suas expertises para os países em que atuaram, a 

década de 1950, ao testemunhar um modelo desenvolvimentista para o nosso 

país, de certa forma já sinaliza uma mudança de postura que culminaria nos 

esforços da publicidade brasileira, a partir da década de 1960, de ser 

reconhecida por seus feitos “criativos” (CRAIDY, 2007; DURAND, 2008). 

Esta investigação adotou como ponto de partida uma fotografia histórica, de 

autoria de Francisco Albuquerque (Figura 1), que retrata aquele que pode ser 

considerada a “fina flor” da publicidade brasileira de então: 38 artistas ligados à 

publicidade brasileira. Servindo de legenda, um esquema visual numerado 

nomeava cada um dos retratados (com exceção de um artista americano não-

identificado) e informava a atuação profissional de cada destes profissionais 

naquele momento. Não há exagero em afirmar que a classe publicitária, pelo 

menos a paulistana, está, em grande medida, representada nesta imagem6 que 

foi encomendada por ocasião do primeiro Salão de Propaganda, realizado no 

Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1950. Desta fotografia, foram 

selecionados, até o momento da escrita destas linhas: Jean Gabriel Villin, 

Georges Radó, Théo Gygas, Henrique Mirgalowski, Vicente Caruso, Charlotta 
                                                
6 Em longo depoimento para a pesquisadora Maria Elisa Vercesi, o diretor de arte Gerhard Wilda 

afirmou que, no período histórico aqui abordado, era possível reunir a classe publicitária “em uma sala”. 
Entrevista com Gerald Wilda, realizada em 30 mar. 1984 pela pesquisadora Maria Elisa Vercesi de 
Abulquerque. Centro Cultural São Paulo – Divisão de Pesquisas, Área de comunicação de massa. 
Publicidade nos anos 50, TR-2650. 
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Adlerová, Fritz Lessin, Georges (György) Radó e Gerhard Wilda7. A estes, foi 

acrescido dois nomes ausentes na fotografia: o pintor e cartazista italiano 

Danilo Di Preti, que desde que chegara ao Brasil em 1946 contribuiu como 

artista freelancer para grandes agências, como a Standard Propaganda e a 

J.W. Thompson; e o também cartazista Elmano henrique, que atuava na 

Companhia de Annuncios em Bonds Carioca. 

 

 

Figura 1: Francisco Albuquerque. I Salão de Propaganda, realizado no 

Museu de Arte de São Paulo (MASP) em 1950. 

 

                                                
7 Os critérios para escolha destes nomes basicamente foram: o protagonismo profissional (que 

oferta uma bibliografia, ainda que escassa, destas trajetórias) e a possibilidade de localização de parentes 

e/ou detentores do espólio artístico destes profissionais. 
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A ausência de Di Petri neste retrato histórico serve de indício para algumas das 

questões passíveis de abordagem no desenvolvimento deste projeto de 

pesquisa. No ano seguinte ao retrato, Di Petri venceria o prêmio nacional de 

pintura da I Bienal de São Paulo, afastando-se, definitivamente, da atividade 

publicitária. Acredita-se que Di Petri foi introduzido no mercado publicitário pelo 

polonês Henrique Mirgalowski, responsável pelo ateliê de desenho da 

Companhia de Annuncios em Bonds (considerado uma “escola informal” de 

toda uma geração de desenhistas publicitários) que, por sua vez, formou o 

alemão Fritz Lessin que posteriormente se tornaria um festejado diretor de arte 

na Standard Propaganda, comissionando alguns trabalhos para Di Preti. A 

também alemã Charlotta Adlerová, com sólida formação em artes aplicadas em 

Berlim, e considerada a primeira layoutwoman brasileira, assim como Di Preti, 

abandonaria a publicidade para se dedicar apenas à pintura na década de 

1960. Adlerová integrou o importante Atelier Abstração, capitaneado pelo pintor 

Samsor Flexor, que também foi frequentado por Gerhard Wilda, que divide com 

Lessin o protagonismo da direção de arte brasileira neste período. Wilda teria 

aprendido os fundamentos do desenho publicitário ao observar, na agência 

pioneira N.W.Ayer, o trabalho do húngaro Georges (György) Radó (formado em 

Budapeste sob os princípios modernistas da Bauhaus) e do francês Jean 

Gabriel Villin (um dos ilustradores pioneiros da obra de Monteiro Lobato). Lida-

se, portanto, com uma rede de afinidades e empréstimos que desvela 

diferentes flutuações de status entre ilustradores, cartazistas, diretores de arte, 

fotógrafos e pintores em relação aos conceitos e práticas das belas artes na 

primeira metade do século XX e com novas configurações de identidade 

artística e profissional decorrentes desta arte voltada para fins publicitários 

(BOGART, 1995). 

Até a escrita destas linhas o pesquisador responsável e sua equipe realizaram: 

1) Contato com parentes dos artistas: 

• Jean Gabriel Villin 

• Danilo Di Preti (Figura 2) 
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• Georges (György) Radó 

• Fritz Lessin 

• Elmano Henrique 

• Gerhard Wilda 

• Oswaldo Morgantetti 

• José Caruso 

• Vicente Caruso 

• Hermelindo Fiaminghi 

 

 

Figura 2: O pesquisador Norberto Gaudêncio Junior na residência de Giuliana 

Di Prete, filha do artista Danilo Di Prete. 
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2) Visita e consulta aos acervos: 

• Centro Cultural São Paulo – Arquivo Multimeios (consulta a 

depoimentos gravados por Charlotta Adlerová, Danilo Di Prete e 

Gerhard Wilda) 

• Biblioteca do MASP (consulta às pastas dedicadas à Charlotta 

Adlerová (Figura 3), ao I Salão de Propaganda e à Escola de 

Propaganda do MASP) 

• Biblioteca Mário de Andrade (consulta e digitalização de artigos 

da Revista Publicidade & Negócios – décadas de 1940 e 1950, 

referente à prática do desenho publicitário, biografias/perfis de 

artistas e agências, dentro outras questões pertinentes à 

pesquisa). 

 

             

Figura 3: Material sobre Charlotta Adlerová (Biblioteca do MASP) 

 

Em síntese, este esforço de pesquisa, almeja a possibilidade de análise da 

formação dos desenhistas publicitários e dos desdobramentos posteriores de 

suas carreiras, bem como das imagens que produziram, num momento 

histórico em que a publicidade brasileira ainda definia os contornos e as 

estratégias de legitimação de suas práticas.  
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TEMA II- DIREÇÃO DE ARTE: ANÁLISE DAS INFLUÊNCIAS SOB A 
PERSPECTIVA DAS ESCOLAS ESTÉTICAS FUNCIONALISTAS E 
FORMALISTAS  

Coordenador: Prof. Dr. Marcos Nepomuneno Duarte 

 

As questões entre forma e tema, e suas relações, são inevitáveis aos estudos 

no campo das artes e do design. Como indica George Rickey, quando investiga 

o aparecimento de “imagens abstratas” (portanto, tendo suas formas já 

desvinculadas dos temas), registra que surgiram “nas pinturas das cerâmicas 

de milhares de anos atrás, na geometria dos mosaicos do chão dos banhos 

romanos e das primeiras igrejas cristãs, nas treliças islâmicas, em azulejos e 

decorações de gesso, nas tramas ornamentais celtas, nas divisões 

quadrangulares dos escudos heráldicos (...)”. Outra característica importante 

desse tipo de imagem -- e que diz muito ao esforço de pesquisa agora em 

curso que se debruça sobre a aplicação da linguagem visual no campo da 

publicidade -- é que “(...) essas imagens abstratas infiltraram-se nas artes 

visuais pela porta de serviço, como arte aplicada e utilitária. (..)” (2002, p.31). 

Portanto, há uma longa trajetória histórica vinculado um tratamento formalista 

aos fenômenos imagéticos quando voltados às denominadas artes aplicadas.  

A direção de arte é uma atividade profissional ampla, quase indissociável da 

atividade da criação publicitária e que, na segunda metade do século XX, como 

afirmam Marcondes e Ramos (1995, p. 61), foi objeto da “integração dos 

setores criativos das agências, com a dissolução das fronteiras entre redação e 

arte”. Seu estudo ainda carece de aprofundamentos no Brasil, chamando 

atenção a pouca bibliografia específica e de autores brasileiros sobre o tema, 

como o livro Direção de Arte em Propaganda, de Newton Cesar, publicado 

inicialmente em 2000. Obra orientativa das melhores práticas para o exercício 

da direção de arte, sendo um livro-texto universitário. Outros autores tratam de 

questões relativas à direção de arte, como João Vicente Cegato Bertomeu em 
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Criação na Propaganda Impressa (2002). Monografias, dissertações ou teses 

não apresentam quadro muito diferente.  

Portanto, a pesquisa acadêmica sobre a direção de arte pode contribuir em 

duas dimensões distintas e não-excludentes: como contribuição efetiva ao 

campo de estudos da Publicidade e Propaganda no Brasil (especificamente 

nos estudos que privilegiam a criação publicitária e seus aspectos visuais) e, 

também, na formação e consolidação de pesquisadores na área, o que não é 

pouco quando lembramos do alerta de Dondis de que “(...) O exame dos 

sistemas de educação revela que o desenvolvimento de métodos construtivos 

de aprendizagem visual são ignorados, a não ser no caso de alunos 

especialmente interessados e talentosos. (1997, p.17)” 

Por outro lado, as publicações e estudos no campo do design (e dos 

fundamentos da linguagem visual) são bem mais significativos, tanto em 

número como em relevância teórica. Analisarmos a produção publicitária sob, 

por exemplo, o referencial teórico bauhausiano -- que debruçou-se 

sistematicamente em estudos formais e na identificação das características 

universalistas dos fenômenos visuais, gerando um legado que, em grande 

medida, estabeleceu o que denominamos de fundamentos da linguagem visual 

e permitindo o surgimento de uma gramática visual -- poderá gerar significativa 

(mesmo que embrionária) contribuição para os estudos referentes à direção de 

arte publicitária.  

Para fundamentar esse trabalho -- desenvolvido pelo Prof. Dr. Marcos 

Nepomuceno Duarte e pela estudante Vitoria Domingo --  são necessários três 

conjuntos de referenciais teóricos. O primeiro grupo é composto por autores 

fundamentais ao estudo e sistematização dos fenômenos visuais, sendo 

considerados seus iniciadores. Autores como Wassily Kandinsky, com obras 

seminais como “Ponto e linha sobre Plano” (1997), publicado inicialmente nos 

anos de 1930 e que impetra esforços analíticos e sintéticos sobre a arte e o 

fazer artístico. Outra obra importante, do mesmo autor, é “Curso da Bauhaus” 

(1996), onde o professor e pesquisador compila seus esforços analíticos e 

reflexivos relacionados à docência na seminal escola alemã, que foi decisiva 
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para lançar as bases do design moderno praticado ao longo do século XX. 

Bruno Munari (aluno e, depois, professor da Bauhaus), com “Design e 

Comunicação Visual”, relata sua experiência de docência na Universidade de 

Harvard, também integra esse grupo. 

Este grupo de pioneiros na investigação dos elementos constitutivos de uma 

gramática visual conta ainda com a obra de Donis A. Dondis, publicada mais 

tardiamente em 1970, intitulada “Sintaxe da Linguagem Visual”, onde buscou-

se estabelecer os fundamentos sintáticos do “alfabetismo visual”, como afirma 

o autor que “(...) os resultados das decisões compositivas determinam o 

objetivo e o significado da manifestação visual e tem fortes implicações com 

relação ao que é recebido pelo espectador” (p.29) ressaltando, ao final, que 

“(...) não há regras absolutas: o que existe é um alto grau de compreensão, do 

que vai acontecer em termos de significado, se fizermos determinadas 

ordenações das partes que nos permitem organizar e orquestrar os meios 

visuais” (Ibid.). 

Um segundo grupo de teóricos consultados traz nomes de uma geração 

posterior aos (aqui) intitulados fundadores, como Gui Bonsiepe e Tomás 

Maldonado. O primeiro é autor de “Design, Cultura e Sociedade” (2011) e o 

segundo de “Cultura, Sociedade e Técnica”. Ambos, cuja atuação acadêmica e 

profissional se entrecruzam, avançam em questões metodológicas e 

epistemológicas do design e da visualidade, sempre buscando construir 

respostas para as demandas contemporâneas do campo em que atuam. 

Bonsiepe interessa particularmente por desenvolver modelos analíticos 

baseados no estudo da “retórica visual-verbal”, com o emprego do que 

denomina “patterns visual-verbais” (o autor identifica 16 patterns para análise 

de criações em design, entre eles “analogia visual/verbal”, “metáfora 

visual/verbal”, “substituição mimética” entre outros), e que operam sob a 

perspectiva semiótica. 

O terceiro e último grupo de autores é o que certamente terá emprego mais 

direto e perceptível no procedimento de análise da evolução formal da direção 

de arte publicitária. Ellen Lupton e Jennifer Cole Phillips, autoras de Novos 
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Fundamentos do Design (2008), resgatam e ampliam, de forma bastante 

prática, o legado bauhausiano. Com 16 tipificações de fenômenos visuais bem 

definidas (ponto, linha, plano; ritmo e equilíbrio; escala, textura; cor; 

figura/fundo; enquadramento; hierarquia; camadas; transparência; 

modularidade; grid;  padronagem; diagrama; tempo e movimento; e regras e 

acasos), e tendo como exemplos trabalhos desenvolvidos por seus alunos e 

orientandos, elas demonstram a aplicação de seu modelo didático-analítico. Já 

Christian Leborg, autor de Gramática visual (2015), desenvolve uma obra de 

caráter didático, básica e rica em exemplificações. Dividida em quatro partes 

(“Abstrato”, “Concreto”, “Atividades” e “Relações”), o livro busca 

instrumentalizar seus leitores para o processo de criação nas artes visuais. O 

próprio autor, no prefácio, afirma que a obra “pretende ser tanto uma 

introdução à linguagem visual quanto um dicionário visual dos aspectos 

fundamentais da comunicação visual”. Fecha o terceiro grupo de referências o 

livro ‘ABC da Bauhaus” (2008), organizado por Ellen Lupton e J. Abbott Miller, 

que investiga de forma bastante ilustrada as principais influências teóricas da 

escola alemã, considerando que: 

 

Embora várias estratégias do design modernista continuem sendo 
motivadoras, acreditamos que elas precisam ser reabertas à discussão 
para fazer jus à capacidade que a cultura tem de reescrever 
continuamente o significado da forma visual. A linguagem da visão não 
é auto-evidente nem autocontida. Ela opera em um âmbito maior de 
valores sociais e lingüísticos. Para que os designers possam dominar 
esse campo mais amplo, é preciso começar a ler e a escrever sobre as 
relações entre forma visual, linguagem, história e cultura. (p.7) 

 

Portanto, essa última obra nos permite fechar a reflexão deste trabalho levando 

à uma relação dos fenômenos visuais com a história e cultura (sem fomentar 

falsas incompatibilidades).      

 

Postas as bases teóricas que alimentam esse processo investigativo, uma 

pergunta se faz indispensável: onde encontrar um conjunto consistente da 

produção publicitária brasileira que permita uma verificação de suas influências 
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estéticas e, também, de seu desenvolvimento ao longo do tempo? Nesse caso, 

para um trabalho comparativo da evolução da linguagem visual adotada na 

direção de arte publicitária brasileira, optou-se por analisar as obras 

selecionadas e publicadas nos Anuários do Clube de Criação de São Paulo. O 

Clube de Criação, com sede em São Paulo, define-se como “uma entidade sem 

fins lucrativos, fundada em 1975 por publicitários da área de criação para 

valorizar e preservar a criatividade da propaganda brasileira” (CLUBE DE 

CRIAÇÃO DE SÃO PAULO, 2018a). Sua principal ferramenta de atuação é a 

premiação anual que culmina com a publicação do “Anuário de Criação” (Ibid.). 

Organizado por categorias (como, por exemplo, “impressa - formatos 

convencionais”), o conjunto das publicações nos permitem avaliar mais de 40 

anos da atividade publicitária brasileira.  

Em síntese, essa pesquisa pretende identificar e analisar -- sob a perspectiva 

teórica dos estudos do design e dos fundamentos da linguagem visual -- as 

principais transformações enfrentadas pela direção de arte brasileira, 

especialmente em mídia impressa (tendo como corpus de trabalho as peças 

premiadas, ao longo das quarenta edições, do Anuário do Clube de Criação de 

São Paulo), desenvolvendo um modelo diagramático para essa análise e tendo 

como fundamentos teóricos os postulados bauhausianos apresentados por 

Ellen Lupton e Jennifer Cole Phillips (a saber: ponto, linha, plano; ritmo e 

equilíbrio; escala, textura; cor; figura/fundo; enquadramento; hierarquia; 

camadas; transparência; modularidade; grid;  padronagem; diagrama; tempo e 

movimento; e regras e acasos), assim como os patterns de retórica visual-

verbal apresentados por Gui Bonsiepe. 

 

 

III- TRANSIÇÕES E CONTAMINAÇÕES ENTRE LINGUAGENS E MEIOS: 
HIBRIDISMOS E CONVERGÊNCIAS  (SÉC. XX – SÉC. XXI) 

Coordenador: Prof. Dr. Thiago Mori Neto  
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A partir da década de 50 o hibridismo nos meios de comunicação de massa se 

tornam mais evidentes, o início da TV com seus programas de auditório se 

apoiam na linguagem radiofônica, onde produtos eram anunciados em 

programas ao vivo, se desenvolvendo de uma linguagem com função poética 

para uma linguagem com função mais referencial. Nesse período os 

responsáveis pela criação eram os próprios profissionais que trabalhavam nas 

emissoras de TV, sendo capitaneados por um diretor comercial e um diretor de 

arte. 

A partir da década de 70 os principais anúncios veiculados na televisão 

brasileira eram criados e produzidos pelo redator e pelo diretor de arte, tendo 

como grande ponto forte a linguagem textual dos redatores publicitários que 

começavam a se destacar internacionalmente. 

Em 1975, Washington Olivetto, redator da DPZ, escreveu o texto do filme que 

entrou para a história como o primeiro Leão de Ouro da publicidade brasileira 

em Cannes, com o “Homem com mais de 40 anos”, filme assinado pelo 

Conselho Nacional de Propaganda, que se originou a partir de um anúncio 

veiculado em 1º de maio de 1975, Dia do Trabalho. 

Também na metade da década de 70, depois de se interessar por uma 

reportagem sobre o design publicitário brasileiro, o alemão Hans Donner decide 

vir ao Brasil e é apresentado – pelo fotógrafo David Drew Zingg – a Walter 

Clark, então diretor-geral da TV Globo. Na época, a emissora não tinha um 

departamento de arte, e as aberturas dos programas eram realizadas por uma 

firma terceirizada. Ao ver os trabalhos do designer, Walter Clark o contratou 

imediatamente. A entrada de Hans Donner na Globo, em 1975, coincide com 

os 10 anos da emissora e, também, com a consolidação das transmissões em 

cores no país. 

Com a nova tecnologia do design gráfico, aliada ao advento do videoclipe e o 

início da MTV nos EUA, a produção audiovisual publicitária se desenvolve para 

uma linguagem mais dinâmica e iconográfica, com cortes secos, pouco tempo 

de exposição dos planos e enquadramentos não convencionais para a época. 
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Com a eminente globalização do início da década de 90, é criada a MTV Brasil, 

gerando uma demanda nunca antes vista de produção audiovisual no território 

brasileiro. Produtoras como a Conspiração Filmes logo migram do cinema para 

o universo experimental do videoclipe, e rapidamente percebem a demanda 

para esta nova linguagem no mercado publicitário nacional, fenômeno que já 

acontecera uma década antes nos EUA e Inglaterra. Em pouco tempo, essa 

linguagem que nasce televisiva sofre alterações com a difusão da internet e a 

consequente migração do formato para a web.  

Este terceiro tema procura ser uma contribuição para a investigação 

sistemática das diversas possibilidades de manipulação da linguagem 

audiovisual e suas diferentes traduções intersemióticas nas narrativas 

publicitárias e suas diferentes mídias do final do século XX, assim como uma 

futura análise da sintaxe da linguagem audiovisual e suas aplicações (praxes) 

nas evoluções midiáticas, tecnológicas e culturais. 

Para esta investigação foi realizada um levantamento bibliográfico e 

documental da produção e da carreira dos principais diretores que contribuíram 

para o desenvolvimento da direção de arte na produção audiovisual publicitária.  

O grupo para este núcleo de pesquisa é composto pelo Prof. Dr. Thiago Mori-

Leite e os alunos de graduação, Yuri Melo, e Brenda Lopes. Nesta primeira 

etapa foi levantado nomes de 80  diretores vencedores da categoria 

Videoclipes do ano ( 1995-2012), 60 diretores premiados na categoria Direção 

em videoclipe (1995-2006) e 45 nomes na categoria direção de arte (1998-

2006), todas categorias pertencentes ao extinto Video Music Awards Brasil da 

MTV. 

Esses nomes estão sendo analisados junto à seleção realizada pelo Meio & 

Mensagem que elegeu no ano de 2018 uma lista das 40 melhores campanhas 

da publicidade brasileira.  

40 nomes de peso da publicidade nacional foram selecionados para esta 

eleição: Adilson Xavier, Adriana Cury, Álvaro Rodrigues, Ana Carmen 

Longobardi, Andre Kassu, André Laurentino, Andre Lima, Anselmo Ramos, 
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Átila Francucci, Celso Loducca, Christina Carvalho Pinto, Eco Moliterno, 

Eduardo Fischer, Eduardo Lima, Erh Ray, Eugenio Mohallem, Guga Ketzer, 

Guilherme Jahara, Hugo Rodrigues, Jaques Lewkowicz, Joanna Monteiro, João 

Livi, José Borghi, Luiz Sanches, Magy Imoberdof, Marcello Serpa, Marcelo 

Reis, Mario D’Andrea, Nizan Guanaes, Percival Caropreso, PJ Pereira, Rafael 

Urenha, Ricardo John, Roberto “Alemão” Lautert, Rui Branquinho, Ruy 

Lindenberg, Sergio Gordilho, Sergio Valente, Silvio Matos e Washington 

Olivetto. 

Devido à pesquisa ainda estar em desenvolvimento, os dados estão em 

processo de análise e interpretação, contudo, alguns apontamentos futuros já 

tomam corpo na pesquisa, como o estudo da sintaxe da linguagem audiovisual 

publicitária e das transformações no campo da produção audiovisual 

publicitária, as novas mídias e suas dimensões da linguagem, assim como a 

investigação das novas estéticas e linguagens da transposição intersemiótica 

entre as produções e meios audiovisuais publicitários, o  cinema 

contemporâneo e o videoclipe. 

 

TEMA IV- EMPRÉSTIMOS E RESSIGNIFICAÇÕES NA PÓS-MODERNIDADE 
(SÉC. XXI) 

Coordenador: Prof. Dr. Patricio Dugnani 

 

A estética da Pós-modernidade, deflagrada, principalmente, pelo 

desenvolvimento dos novos meios digitais, e as novas técnicas de 

reprodutibilidade, é caracterizada pelo seu processo de expressão voltado para 

mistura de estilos, espetacularização, citação, releitura, paródia, valorização da 

imagem, ou seja, pela sua intensa colagem de elementos das mais diferentes 

origens.  

A partir dessa reflexão sobre o campo da expressão, principalmente, da 

imagem produzida na publicidade pós-moderna, pelos diretores de arte e 
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criação, é que se baseia a investigação do quarto tema, denominada: 
Empréstimos e Ressignificações na Pós-modernidade (Séc. XXI). 

O quarto tema do projeto citado pretende analisar esse aspecto do uso da 

intertextualidade na publicidade, primeiramente paulista, depois brasileira. A 

intertextualidade, dentre as questões apresentadas, é uma das estratégias 

mais recorrentes à expressão visual na Pós-modernidade, consequentemente, 

na publicidade contemporânea, por isso, é um dos alicerces das 

representações visuais contemporâneas.    

Devido a essas questões, quanto ao uso da intertextualidade na produção 

criativa, principalmente da imagem publicitária, dos diretores de arte e criação 

paulistas e brasileiros, na Pós-modernidade, a equipe do quarto tema da 

pesquisa está realizando um levantamento bibliográfico, e documental, da 

produção e da carreira desses diretores.  

A equipe, formada inicialmente, sofreu alterações, e hoje é composta pelo 

Prof. Dr. Patricio Dugnani e as alunas de graduação, Jéssica Alves, Tauane 

Zuin, e Naiara Baldacci. Essa equipe, até o momento, fez um levantamento de 

50 diretores de arte e de criação. Essa mobilidade, quanto à origem dos 

diretores de arte e criação, deve-se porque, inicialmente, o projeto buscava 

focar a produção de arte dos diretores paulistas, contudo, devido ao processo 

de globalização, e a mobilidade dos profissionais entre as agências e 

territórios, percebeu-se que esse recorte não seria eficiente.  

Nesse levantamento, como o objetivo foi, o de observar o desenvolvimento 

da criação mais recente dos diretores de arte e criação, optou-se por focar a 

sua verificação em sites da internet, pois essa plataforma possibilita agilidade e 

atualidade às informações, por isso o levantamento ainda está em aberto, 

podendo permanecer até depois da pesquisa. 

Tendo em vista essa perspectiva de pesquisa continuada, até o momento, 

de acordo com o final do prazo estabelecido pelo Mackpesquisa, o grupo do 

tema IV: Empréstimos e Ressignificações na Pós-modernidade (Séc. XXI), 
do projeto de pesquisa: Imagens e Trajetórias:  Aspectos da Direção de 
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Arte na Publicidade Paulista, analisou dos dados do fichamento dos 

diretores(as) de arte e de criação, e à partir do levantamento das informações, 

percebeu que a direção de arte e criação na Pós-modernidade, apresenta 

diversas características singulares, mas que nove delas parecem ser mais 

recorrentes e significativas: 

 

1. Nomadismo e o turnover dos profissionais nas agências de publicidade. 

2. Escassez de diretoras de arte. 

3. Ampliação da pesquisa de diretores de arte paulistas, para brasileiros, 

pois há um trânsito muito grande desses profissionais em diversas agências. 

4. Informações fragmentadas, superficiais e muitas vezes em sites com 

tom mais comemorativo, do que informativo, causando uma falta de 

confiabilidade e legitimidade. Repetição de informações superficiais, e 

referências limitadas. 

5. Utilização de estratégias da Pós-modernidade como a Intertextualidade. 

6. Novas estratégias para mídias digitais contemplando, principalmente, a 

interatividade, a mobilidade e a participação do consumidor. 

7. Outras estratégias cada vez mais presentes nas campanhas, 

contemplam a formação de parcerias com outras empresas (multiempresas), e 

o uso de diversas plataformas (multiplataformas). 

8. Busca novas estratégias para desenvolver a criação publicitária, devido 

ao crescimento do uso dos meios digitais. Com a escassez cada vez maior de 

intervalos comerciais, verificou-se a necessidade de que a mensagem 

publicitária migre desses intervalos para o conteúdo. 

9. Além disso verificou-se que com a tendência do consumidor da Pós-

modernidade em participar de maneira interativa dos conteúdos, as estratégias 

de  Branded content (marketing de conteúdo) estão cada vez mais presentes 

nas campanhas. 

10. Preocupação em transmitir uma representação de responsabilidade 

social das agências e marcas das empresas. 
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Tendo observado as questões acima, essa pesquisa tem observado que, com 

os novos meios digitais, muitas mudanças serão necessárias para reconfigurar 

a linguagem publicitária aos novos hábitos do consumidor. Como dito 

anteriormente, com a escassez cada vez maior de intervalos comerciais, e a 

necessidade que a mensagem publicitária seja anexada ao conteúdo.  

Além disso, com a tendência de interatividade, mobilidade e participação que 

os novos meios digitais imprimem na relação entre consumidor, marca e 

publicidade, somando-se à velocidade e ao imediatismo das respostas nesses 

novos meios de comunicação, as empresas e profissionais estão ficando mais 

cautelosas com questões relacionadas à responsabilidade social e combate à 

preconceitos. 

Por fim, nessa análise prévia  dos resultados parciais dessa pesquisa, percebe-

se que os sintomas da Pós-modernidade como a incerteza e as mudanças 

rápidas, bem como a velocidade dos meios de comunicação, estão produzindo 

mudanças bem sensíveis nos profissionais e na criação ligadas às publicidade.  

Essas são as primeiras conclusões, observando os resultados parciais do 

levantamento de 50 diretores de arte e criação, do quarto tema (Empréstimos 
e Ressignificações na Pós-modernidade) do projeto Imagens e Trajetórias: 
Aspectos da direção de arte na publicidade paulista para o 
desenvolvimento de pesquisadores e estudantes da área de 
comunicação, que está sendo desenvolvido entre os anos de 2018 e 2019, 

espera-se que essa pesquisa possa ampliar os dados e a bibliografia referente 

ao tema, bem como, desenvolver uma visão mais analítica e abrangente do 

fenômeno da comunicação publicitária na Pós-modernidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observando as questões colocadas, por cada professor que coordena um tema 

do projeto Imagens e Trajetórias:  Aspectos da Direção de Arte na 
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Publicidade Paulista, essa pesquisa tem se desenvolvido, como se pode 

observar, com o objetivo central de produzir conhecimento documentado e 

acadêmico sobre a direção de arte na publicidade brasileira. Esse estudo, 

busca desenvolver esse processo, através da divisão do conteúdo em quatro 

temas: Práticas e Empréstimos: o Profissional de Desenho Publicitário 
Brasileiro nas Décadas de 1930 a 1950; Direção de Arte: análise das 
influências sob a perspectiva das escolas estéticas Funcionalistas e 
Formalistas; Transições e Contaminações entre Linguagens e Meios: 
Hibridismos e Convergências  (Séc. XX – Séc. XXI); Empréstimos e 
Ressignificações na Pós-modernidade (Séc. XXI), para poder constituir um 

cenário geral do desenvolvimento do pensamento estético e cultural da direção 

de arte publicitária, principalmente a paulista. Nesse sentido o estudo obedece 

metodologicamente as orientações de Foucault (1990), do método da 

Arqueologia do Saber, buscando compreender a constituição das epistemes, 

ou seja, dos discursos culturais e estéticos, dos pensamentos, que deram 

forma à direção de arte publicitária, do século XIX, até à Pós-modernidade do 

século XXI. 

No momento, como foi narrado pelos professores responsáveis pelos temas, a 

pesquisa tem se desenvolvido, e já apresenta seus primeiros resultados, como 

a produção de material para apresentação das análises em Congressos, 

Fóruns, e, paralelamente, incentivando o desenvolvimento de Trabalhos de 

Conclusão de Curso, e Iniciações Científicas. 

Essa questão torna-se, provavelmente, a principal colaboração que essa 

pesquisa pode oferecer à comunidade, ou seja, a produção bibliográfica de 

conteúdos sobre a direção de arte na publicidade, bem como, poderá servir 

como apoio à profissionais de comunicação e publicidade, que poderão 

desenvolver seus trabalhos pautados nas análises do grupo. Finalmente, essa 

pesquisa será capaz de contribuir para a formação de pesquisadores, que se 

tornarão multiplicadores desses conhecimentos, tão relegados à descrições 

festivas e anedotas que compõem grande parte da bibliografia que apresenta 

as transformações da direção de arte na publicidade. 
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http://africa.com.br/hs-dont-revi-caspa/ 
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https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2013/07/joel-

santana-de-volta-propaganda-donti-revi-caspa-da-head-shoulders.html 

http://www.aleprado.cc/vivo-grandes-dramas-campanha (intertextualidade filme 

de terror) 

https://www.youtube.com/watch?v=g2eOwVgUGzg 

http://www.aleprado.cc/vivo-grandes-dramas-campanha 

https://soundcloud.com/yrbrasil/hitler-cepia 

https://vimeo.com/218167760 

https://www.linkedin.com/in/rodolfo-amaral-39478a76/ 

https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/jovem-pan-curitiba-ganha-leao-de-

prata-no-festival-de-cannes-com-peca-em-prol-da-doacao 

https://pr.ricmais.com.br/fique-por-dentro-da-ric/noticias/jovem-pan-curitiba-

ganha-leao-de-prata-no-festival-de-cannes/ 

https://vimeo.com/218167760 

https://vimeo.com › Bruno Vaks › Videos 

https://www.modices.com.br/moda/a-surprise-collection-de-ariel/ 

http://www.premiopipa.com/2016/11/favelagrafia-um-novo-olhar-sobre-as-

favelas-cariocas/ 

http://www.premiopipa.com/2016/11/favelagrafia-um-novo-olhar-sobre-as-

favelas-cariocas/ 

http://adnews.com.br/negocios/nbs-anuncia-andre-havt-como-diretor-de-

criacao.html 

http://www.premiopipa.com/2016/11/favelagrafia-um-novo-olhar-sobre-as-

favelas-cariocas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mqBDpykNwqs 

30 de ago de 2013 - Vídeo enviado por Ogilvy Brazil 
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http://portfoliolovers.com/2017/convidado-do-mes/eduardo-marques/.  

http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2013/05/21/brasileiro-

e-diretor-mais-premiado-em-cannes.html.  

https://www.updateordie.com/2012/05/16/hellmanns-receita-na-notinha/ 

https://www.youtube.com/watch?v=s_YPv077lfI 

http://www.meioemensagem.com.br/home/gente/acontece_no_meio/2015/04/2

8/competence-anuncia-chegada-de-jo-o-pedro-vargas.html.  

https://www.facebook.com/stalkerdeficha/posts/144152769604529 

https://www.facebook.com/stalkerdeficha/posts/144152769604529 

http://propmark.com.br/agencias/campanha-da-netshoes-criada-pela-dm9sul-

conquista-mais-um-premio.  

http://www.meioemensagem.com.br/home/gente/acontece_no_meio/2015/04/2

8/competence-anuncia-chegada-de-jo-o-pedro-vargas.html 

www.meioemensagem.com.br/.../competence-anuncia-chegada-de-jo-o-pedro-

vargas.... 

https://acontecendoaqui.com.br/.../considerado-um-dos-melhores-diretores-de-

arte-do... 

https://www.facebook.com/stalkerdeficha/ 

https://www.facebook.com/stalkerdeficha/posts/144152769604529 

http://portfoliolovers.com/2017/convidado-do-mes/rodrigo-moran/ 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/one-show-2017-5/.  

https://www.youtube.com/watch?v=hxMZUx9cugk>. Acesso em: 29 de abril de 

2018 

https://www.updateordie.com/2011/08/18/ficha-tecnica-anuncios-bons-de-

verdade-almapbbdo/ 
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https://www.janela.com.br/2017/06/07/publicidade-onde-estao-as-mulheres-da-

criacao/ 

http://appbrasil.org.br/noticias-e-artigos/noticias/19o-premio-app-contribuicao-

profissional/ 

https://casperlibero.edu.br/noticias/cannes-lions-o-oscar-da-publicidade/ 

https://www.youtube.com/watch?v=bLifRbJznvI 

http://www.fnazca.com.br/index.php/2012/04/04/pe-no-feriado/ 

https://www.youtube.com/watch?v=nWNq7V7XsGw 

https://www.youtube.com/watch?v=bfsstEQY8kY 

https://www.youtube.com/watch?v=aPCLy--rbhM 

http://adnews.com.br/publicidade/palavroes-fofos-marcam-nova-campanha-de-

tigre.html 

https://www.youtube.com/watch?v=utPv9IU2LMk 

https://www.almapbbdo.com.br/pt/trabalhos/ca-apresenta-sua-nova-visao-

sobre-a-moda+109 

https://www.youtube.com/watch?v=wrmKl_HV4-A 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/the-cliche/ 

http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/06/em-

campanha-homens-despacham-mulheres-para-spa-e-recebem-licao.html 

https://www.agambiarra.com/heineken-campanha-cliche/ 

https://f5.folha.uol.com.br/celebridades/2018/03/em-campanha-de-roupa-intima-

bruno-gagliasso-desconstroi-estereotipos-de-masculinidade.shtml 

http://jj-jovemjornalista.blogspot.com.br/2018/04/campanha-da-mash-

confortavel-e-ser-quem.html 

http://prosalivre.com/cuecas-mash-masculinidade/ 
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http://propmark.com.br/anunciantes/mash-usa-cocriacao-para-revolucionar-a-

comunicacao-de-cuecas 

https://www.youtube.com/watch?v=PeP_425AoGk 

https://www.youtube.com/watch?v=0FANckjzFoA 

https://www.youtube.com/watch?v=2CuWd5DcI2E 

https://www.youtube.com/watch?v=A9yiMOzIevA 

https://www.youtube.com/watch?v=PeP_425AoGk 

https://www.youtube.com/watch?v=0FANckjzFoA 

www.meioemensagem.com.br/.../mash-deleta-passado-para-repensar-o-

masculino.htm... 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/guacamole-da-paixao/ 

https://portal.comunique-se.com.br/mcdonalds-transforma-titi-muller-e-bruno-

de-luca-em-atores-mexicanos/ 

https://www.metro1.com.br/noticias/brasil/37786,essa-coca-e-fanta-e-dai-

campanha-da-coca-cola-estampa-latinha-contra-homofobia-veja.html 

http://forum.jogos.uol.com.br/essa-coca-e-fanta-e-dai-conheca-nova-

campanha-do-orgulho-lgbt-da-coca-cola_t_4102621 

https://exame.abril.com.br/marketing/coca-fanta-coloca-latinha-lgbt/ 

https://www.revistaforum.com.br/essa-coca-e-fanta-trocadilho-preconceituoso-

vira-slo... 

https://www.metro1.com.br/.../37786,essa-coca-e-fanta-e-dai-campanha-da-

coca-cola-... 

https://www.b9.com.br/.../essa-coca-e-fanta-nova-lata-de-coca-cola-celebra-o-

dia-do-...  
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https://www.blogcitario.blog.br/2017/07/17/essa-coca-e-fanta/ 

https://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/coca-cola-lanca-filme-

para-copa-do-mundo-da-fifa-2018 

https://www.youtube.com/watch?v=VgP3ciARQaQ 

https://www.cocacolabrasil.com.br/imprensa/release/coca-cola-lanca-

campanha-transformando-regras-em-momentos-especiais-em-familia 

https://www.youtube.com/watch?v=91dmSUDsOJc 

https://www.youtube.com/watch?v=DYug6fluLKI 

http://propmark.com.br/anunciantes/brumar-na-ca-casal-estrela-dia-dos-

namorados-e-quebra-a-internet 

http://www.portaldapropaganda.com.br/noticias/16216/ca-apresenta-dia-dos-

namorados-com-brumar/ 

https://www.youtube.com/watch?v=TFFv8EnGMyk 

http://sprayfilmes.com.br/judith-belfer/ 

https://almapbbdo.com.br/pt/trabalhos/doritos-rainbow-traz-mais-cores-mais-

diversidade-mais-empoderamento+195 

https://www.youtube.com/watch?v=eVmseza2waw 

http://www.andreszarza.com/ 

https://www.nestle.com.br/imprensa/releases/garoto-assume-o-desafio-de-

estudar-o-brasileiro-e-descobre-que-so-o-cacau-explica 

https://publicidadeecerveja.com/2018/05/11/nova-campanha-da-garoto-so-o-

cacau-explica/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_qqocx6K97c 

http://www.clubedecriacao.com.br/novo/tata-werneck-e-gabriel-godoy-em-1a-

campanha-de-maxmilhas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mHfOvRtSn8Y 
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http://www.clubedecriacao.com.br/pecas/poneis-malditos-22/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Fr8lewTD5ws 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/sereia-do-instagram/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HlrJuTQbykY 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/eu-sou-o-futuro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=6SYF8aYMoPI 

https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/vivo-lanca-campanha-nois-e-ivete-

falando-de-internet-assinada-pela-wunderman 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ1Tlewy3G8 

http://adnews.com.br/publicidade/ipiranga-estreia-comerciais-dirigidos-por-

fernando-meirelles.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ABups4euCW4 

https://www.youtube.com/watch?v=l4ZDJ4tXT_8 

https://www.almapbbdo.com.br/pt/trabalhos/vai-de-pepsi-so-que-sim+202 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/para-quem-se-vestir-de-palhaco/ 

https://www.youtube.com/watch?v=XoSGjeMLkGE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=GBTIpveAO3Y&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=mbv0FR8vwzg&feature=youtu.be 

https://news.samsung.com/br/com-elenco-de-campeoes-samsung-divulga-

campanha-promocional-de-tvs-4k-de-telas-grandes 

https://www.youtube.com/watch?v=1s5GZJgKv9c 

https://publicidadeecerveja.com/2018/08/10/cc-celebra-o-dia-dos-pais-em-

campanha-institucional/ 

https://www.youtube.com/watch?v=dF4-DgTATkU 

http://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/pre-estreia-705/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=1TChvpIyfMQ 

https://www.youtube.com/watch?v=mruEgcLha8U 

https://www.youtube.com/watch?v=OWEJL07BDCA 

https://publicidadeecerveja.com/2018/04/16/natura-emociona-com-a-nova-

campanha-de-dia-das-maes/ 

https://vimeo.com/268984928 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/brasil-ganha-101-

leoes-no-festival-de-publicidade-de-cannes.ghtml. Acesso em: 11/09/2018. 

http://www.clubedecriacao.com.br/novo/detector-de-corrupcao-shortlist-

creative-data-cannes-lions-2018/. Acesso em 11/09/2018. 

 https://vimeo.com/268984928. Acesso em: 11/09/2018. 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/brasil-ganha-101-

leoes-no-festival-de-publicidade-de-cannes.ghtml. Acesso em: 11/09/2018. 

https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/brasil-ganha-99-leoes-

no-festival-de-publicidade-de-cannes.ghtml. 

https://www.facebook.com/stalkerdeficha/posts/144152769604529 

https://www.facebook.com/stalkerdeficha/ 

https://www.facebook.com/stalkerdeficha/posts/144152769604529 

https://www.janela.com.br/2017/06/.../publicidade-onde-estao-as-mulheres-da-

criacao/ 

 


