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Resumo 
 

 

 

Por meio de uma análise interdisciplinar entre arte e publicidade, o presente estudo 

busca estabelecer a relação em meio à propaganda veiculada no período do pós-

guerra nos Estados Unidos e o Movimento Pop Art. Evidenciar as transformações 

ocorridas na época com essas duas temáticas irá comprovar que o ocorrido com o 

Movimento Pop e a publicidade, pode ser estabelecido como uma relação 

homogênea, na qual símbolos, mitos e ícones populares eram retratados de 

maneiras similares em trabalhos de artistas e publicitários do período estudado. Esta 

homogeneidade será revelada por meio de uma análise semiótica entre anúncios 

publicitários e obras do movimento, no sentido de desenvolver criticamente valores 

que possam ampliar as possibilidades de atuação dos profissionais da comunicação, 

assim como permitir o conhecimento e a abordagem do tema, na reflexão de suas 

criações comprometidas com a conjuntura social e econômica da época. 

 

 

Palavras-chave: Cultura Pós-Guerra. Publicidade. Pop Art. Década de 50. 

 
 
 
 
 
 



Abstract 
 
 
 

Through an interdisciplinary analysis between art and publicity, this study seeks to 

establish the relationship amid the propaganda spread in the post-war period in the 

United States and the Pop Art Movement .Focusing the changes that have occurred 

in the season with these two issues will prove that what happened with the 

Movement Pop and advertising, may be established as a homogenous relationship, 

in which symbols, icons and popular myths were portrayed in ways similar to works 

by artists and advertising of the period studied. This uniformity will be revealed 

through a semiotic analysis of advertisements and works of the movement, to 

develop critical values that might widen the scope of professional actuation of 

communication, and allow the knowledge and approach the subject, in reflection of 

their creations committed to the social and economic juncture of the season. 
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Introdução 
 
 

 

Este trabalho é resultado de um entusiasmo que adquiri no decorrer de 

minha vida acadêmica. Foi durante o período de graduação no curso de 

Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda, na 

Universidade Tiradentes (UNIT), na cidade de Aracaju / SE, que pude conhecer a 

atmosfera sedutora que envolve toda a temática sobre a relação homogênea 

intrínseca entre a publicidade e a arte.  

 

A descoberta do poder da manipulação da imagem associada à formação de 

hábitos de consumo; o impacto social nos costumes; o comportamento diante da 

mercadoria e o fetiche desenvolvido pela indústria, no tocante ao poder do capital na 

criação de novos valores estéticos de forma crítica e incisiva, permitiram uma ruptura 

nos padrões formais e tradicionais, revelando a liberdade e a ousadia dos criativos 

profissionais da propaganda e dos artistas representantes da Pop Art. Verdadeiros 

desafiadores dos padrões morais até então vigentes e instauradores de um novo 

paradigma da arte como fruto da criação humana e social. Este trabalho de 

dissertação condensa toda a esfera desafiadora que significou uma ruptura no 

processo de arte e produção no mundo do pós-guerra.  

 

No que envolve a metodologia, esta pesquisa caracteriza-se como sendo 

essencialmente teórica, uma vez que a proposta é realizar uma análise semiótica 

entre a publicidade veiculada no período pós-guerra nos Estados Unidos com 

trabalhos de renomados artistas do Movimento Pop Art.  

 

Para tal, o presente estudo iniciou-se com uma minuciosa pesquisa em livros, 

sites e artigos, a fim de fazer um levantamento histórico sobre o tema proposto, 

verificando a homogeneidade entre a publicidade da década de 50 e o Movimento 

Pop. A participação em seminários, palestras, congressos e outras formas de 
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dinâmica de grupo e a socialização de informações com colegas de classe, 

pesquisadores e professores do programa tornaram-se primordiais para a pesquisa, 

visto que o campo da teoria, crítica e prática são fontes de troca e aperfeiçoamento 

constantes. Historiadores, filósofos, publicitários e críticos de arte como Simon 

Wilson, Giulio Carlo Argan, Klaus Honnef, Frédric Jameson, Pyr Marcondes, Marcos 

Rizolli, Jean Baudrillard, Theodor Adorno, Tilman Osterwold, Lúcia Santaella, David 

McCarthy, Armando Sant’Anna, entre tantos outros, foram de bastante relevância 

para o aprofundamento da análise aqui proposta. Com o apoio financeiro do Fundo 

Mackenzie de Pesquisa, visitas em museus de arte moderna situados nos Estados 

Unidos (MOMA, Brooklyn e Guggenheim Museum em Nova York; Museum of Fine 

Arts na cidade de Boston e Andy Warhol Museum em Pittsburgh) foram decisivas no 

processo de consolidação da pesquisa. 

 

Entre os objetivos do presente trabalho, o mais importante é comprovar a 

relação entre a publicidade veiculada após a Segunda Guerra Mundial nos Estados 

Unidos e o Movimento Pop Art, e, para uma maior dimensão da pesquisa, 

apresenta-se também a importância em traçar uma narrativa do período pós-guerra, 
contextualizando a história da propaganda da década de 50 e do Movimento Pop Art 

a partir do Independent Group, para assim poder expor a similitude entre as 

temáticas aqui abordadas. 

 

No primeiro capítulo, “The American Way of Life: A Cultura do Pós-
Guerra”, apresento um panorama das mudanças socioculturais ocorridas após a 

Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, cabe neste primeiro momento situar o leitor 

histórica e culturalmente a o entendimento da homogeneidade aqui discutida, pois 

tendo a publicidade e a Pop Art aproveitado das transformações causadas pelo 

término do confronto para divulgar anúncios e vender obras, é possível dizer que o 

fim da batalha trouxe perspectivas consideráveis quanto ao consumismo retratado 

em anúncios publicitários da referida época e em obras de arte do Movimento Pop. 

 

Em seguida, no capítulo “Publicidade dos Anos 50”, serão analisadas as 

transformações ocorridas com a publicidade veiculada no período do pós-guerra nos 

Estados Unidos, exercendo uma característica ainda permanente da influência da 

mídia no consumo. A importância que a publicidade obteve neste parâmetro está 
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ligada ao fato de que um grande número de artistas possuía em seus trabalhos uma 

iconografia divulgada pela mídia de massa. 

 

Em “Independent Group: O Background do Movimento Pop”, faço uma 

introdução do Movimento Pop Art, este que se iniciou em Londres através de um 

pequeno grupo chamado Independent Group (Grupo dos Independentes). Ainda no 

referido capítulo, aponto os principais precursores do Movimento para assim iniciar 

uma abordagem mais detalhada sobre a Pop Art. No capítulo de número 4, “Pop 
Art: Passagens e Procedências”, abordo as principais características do 

Movimento, seus principais artistas representantes e a importância que a publicidade 

exerceu nesse cenário. É a partir destes dois capítulos (“Independent Group: O 
Background do Movimento Pop” e “Pop Art: Passagens e Procedências”), que 

ficará compreensível para o leitor a posição crítica dos artistas em relação à 

publicidade, à mídia de massa e ao caráter mercantilista da arte. 

 

É fato importante relatar muitos dos grandes artistas representantes da Pop 

Art, mas é por intermédio das obras de Andy Warhol que se comprovará melhor a 

abordagem aqui discutida, uma vez que Warhol foi e ainda é considerado o mais 

popular e comercial dentre os artistas representantes do Movimento Popular. Isso 

será visto no quinto capítulo: “Andy Warhol: o Artista, o Mito”. 

 

E por fim, no capítulo de número 6, “A Relação entre a Publicidade, a Arte e 
a Cultura do Pós-Guerra”, por meio de uma análise semiótica entre obras e 

anúncios veiculados no período estudado, aponto a homogeneidade entre as duas 

temáticas. No estudo, constato que o Movimento Pop Art e a publicidade 

direcionavam as obras e os produtos para o povo, nas quais a maneira de pintar, 

vender e a iconografia representada eram também semelhantes ao retrato da 

sociedade do pós-guerra. Nesta consideração, dois dos principais temas aqui 

abordados possuíram em suas técnicas, uma homogeneidade, uma semelhança 

única surgida em meados do século passado.  

 

Deste modo, espera-se que o leitor compreenda os efeitos provocados pelas 

transformações ocorridas no comportamento socioeconômico e cultural da 

população da época estudada, destacando a influência dos paradigmas da 
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sociedade do pós-guerra e da projeção do consumo e, determinando tendências na 

criação de campanhas publicitárias comprometidas com a realidade do mercado. 
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The American Way of Life: 
A Cultura do Pós-Guerra 
 
capítulo 1 
 
 

 

 

Os anos seguintes à Segunda Guerra Mundial foram marcados por mudanças 

ocorridas na política, na sociedade, nas indústrias, nas artes, na publicidade e em 

outros diversos campos e setores, que, de forma direta e/ou indireta, causaram 

transformações no cotidiano da população.  
 

A segunda Guerra nos brindou com o radar, os foguetes, melhorias na 
segurança de vôo, novos sistemas de comunicações, melhores métodos de 
conservação de alimentos, desenvolvimento automobilístico e de produção 
industrial em geral. O pós-guerra valeu-se de tudo isso e aplicou no 
desenvolvimento comercial, industrial e de serviços. Muito do que se 
aprendeu naquelas circunstâncias foi usado depois para fins pacíficos, 
inclusive na propaganda. Especialistas em marketing e Propaganda, por 
exemplo, têm orgulho em comentar que adotam algumas estratégias 
derivadas das militares no seu dia-a-dia mercadológico. (MARTINS, 2002, 
p. 38).  

 

Os anos 50 foram caracterizados por uma Marilyn Monroe indefesa diante da 

população que a tratava como símbolo sexual e pelo primeiro ser vivo saía da órbita 

terrestre1. Foi também a época em que Gracy Kelly assumiu o posto de princesa de 

Mônaco e que jovens recordavam os tabus vividos antes da guerra. 

 

Sobre Marilyn Monroe, Joyce OATES (2000, p. 7) faz o comentário: 

 
Teve uma infância sofrida ao lado da avó e da mãe desequilibrada, dos 
dias de solidão cortante e incerteza no lar dos órfãos do Condado de Los 
Angeles, do primeiro casamento à sua ruína e à descoberta involuntária da 
liberdade por meio da guerra até suas primeiras e definitivas vitórias na 
Meca do cinema. 

                                                 
1    “A Cadela Laika, foi o primeiro ser vivo a orbitar a Terra a bordo do foguete soviético Sputnik 2 no 
ano de 1957”. 
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Figura 1 
Marilyn Monroe. 

 
 

 

 
 

Figura 2 
Grace Kelly. 
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 O período do pós-guerra fez nascer um mundo novo que se configurava com 

os meios de comunicação que revolucionaram o estilo de vida, o comportamento, a 

economia, a publicidade e também a arte com o surgimento de novos movimentos, 

hoje, sob o rótulo de Pós-Modernismo, como o Minimalismo, a Arte Conceitual e a 

Pop Art. Para Jurandir MARBELA, (2006, p. 16) “Em um sentido geral, o pós-

modernismo sustenta a proposição de que a sociedade ocidental, nas décadas mais 

recentes, passou por mudanças de Era Moderna para Pós-Moderna [...]”. Essas 

transformações prosseguiram até a década de 60, conforme diz DENIS: 
 

É fato notório que os anos sessenta trouxeram novas atitudes e novas 
formas de comportamento, passando pela idéia de formação de uma 
contracultura (termo cunhado na época) que colocasse em questão os 
valores da cultura vigente. Ora, os símbolos mais poderosos desses 
valores vistos como antiquados nada mais eram do que consumismo 
desenfreado do estilo de vida americano da década de 1950 e o 
establisshment industrial-empresarial que produzia os bens a serem 
consumidos, por detrás das fachadas de vidro e aço de seus QG’s e da 
tipografia neutra e funcionalista de seus impressos, ambos projetados no 
estilo Internacional. Na Pop Art e nos seus correspondentes em termos de 
design, começaram a pipocar no início da década de 1960 visões anti-
geométricas, anti-funcionalistas e anti-racionalistas que visavam injetar o 
humor, o acaso e o mau gosto assumido no termo da estética moderna. 
(2000, p. 181): 

 

 No fim dos anos 40, existia uma necessidade de continuar produzindo de 

forma acirrada mesmo que a demanda se mantivesse estável. Assim Alexandre LAS 

CASAS comenta: “Os fabricantes começaram a desenvolver-se e a produzir em 

série. A oferta passou a superar a demanda e os produtos acumulavam-se em 

estoques (1987, p. 24-25)”.  

 

 O fim da Segunda Guerra propiciou o mercado, que consequentemente 

influenciou o consumo e a indústria cultural “Nos anos 50, a sociedade americana 

era vista no exterior como a terra da abundância: de pessoas, de bens e de meios 

técnicos. E afirmava-se já como uma superpotência capitalista na corrida pela 

liderança do mundo ocidental.” 2  
 
 
 
 

                                                 
2 Dados históricos a respeito da Segunda Guerra Mundial. Disponível em 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica>. Acesso 
em: 15 out. 2008. 
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O princípio impõe que todas as necessidades lhe sejam apresentadas 
como podendo ser satisfeitas pela Indústria Cultural, mas, por outro lado, 
que essas necessidades sejam de antemão organizadas de tal sorte que 
ele se veja nelas unicamente como um eterno consumidor, como objeto da 
Indústria Cultural. Não somente ela lhe faz crer que o logro que ela oferece 
seria a satisfação, mas dá a entender, além disso, que ela teria, seja como 
for, de se arranjar com o que lhe é oferecido. A fuga do quotidiano, que a 
Indústria Cultural promete em todos os seus ramos, se passa do mesmo 
modo que o rapto da moça numa folha humorística norte-americana: é o 
próprio pai que está segurando a escada no escuro. A Indústria Cultural 
volta a oferecer como paraíso o mesmo quotidiano. (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1985, 133). 

 

 Nessa época, a mulher passou a ter destaque no setor industrial, uma vez 

que as campanhas publicitárias as chamavam para ocupar as vagas que até então 

deveriam se preenchidas pelos homens que estavam em combate. 
 
 

 
 

Figura 3 
Pôster: “We Can Do It!” 

 
 

 “Ícone do feminismo americano durante a Segunda Guerra Mundial, este 

pôster chamado Rose the Riveter. Foi usado para elevar a moral das mulheres que, 
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pela primeira vez nas suas vidas, se tornavam parte integrante da força de produção 

americana, principalmente na indústria militar, para suprir a falta de mão de obra 

provocada pela ida de soldados para a guerra na Europa e no Pacífico. A mulher 

representada chamava-se Rose Will Monroe.” 3 

 
 Ressalta-se que, durante o confronto, as donas de casa passavam o dia no 

trabalho externo e ao término da guerra, as jovens senhoras tiveram que ceder 

novamente a vaga aos homens que voltavam para a sua rotina. A partir do momento 

em que a mulher deixou de trabalhar, ela voltou a ser remetida como a dona de casa 

dedicada, com as mesmas tarefas domésticas de antes da guerra. É interessante 

expor também neste quadro, a significante mudança no contexto da família norte-

americana da época, onde a mulher, por mais que não fosse considerada chefe de 

família, era quem escolhia os produtos do lar. No pós-guerra, marcas consagradas 

de eletrodomésticos e outros produtos estavam sendo bastante divulgados pela 

mídia de massa. Considerados objetos de desejo pela maioria das donas de casa, 

os eletrodomésticos eram fabricados de forma acentuada, e automóveis como os da 

marca Ford circulavam pelas avenidas, encantando homens que almejavam a 

compra de um.  

 

 
 

Figura 4 
Ford Thunderbird / 1950. 

                                                 
3   Os dados referentes ao cartaz “We can do it!” foram pesquisados no blog Não compreendo as 
mulheres. 25 jun. 2008. Disponível em: <http://naocompreendoasmulheres.blogspot.com/2008/06/we-
can-do-it.html>. Acesso em: 15 out. 2008. 
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Figura 5 
Dona de casa / 1950. 

  

Surgida no século XVII, a expressão American way ou American way of life, 

refere ao estilo de vida da sociedade americana. Já no final da década de 1940, a 

população, tentando superar a crise do pós-guerra, buscava nesse estilo de vida a 

felicidade, uma vez que  a cultura popular apoiava a idéia de que qualquer pessoa 

poderia melhorar a qualidade de vida trabalhando duro para realizar tal conquista.  

 

O Jornalista Emílio CORDEIRO concorda com a expressão ao ressaltar que: 

 
[...] O mundo fitava com inveja o american way of life. Dizia-se que todo 
americano varão tinha um carro, uma casa, uma mulher e um emprego. 
Enquanto o marido estivesse trabalhando, a mulher cuidaria da casa e dos 
filhos com a ajuda dos mais variados eletrodomésticos. O lema era rapidez, 
praticidade e conforto. O americano médio tem de executar suas tarefas de 
forma eficiente, com diligência, sendo direto e franco. O tempo livre 
diferenciava-se categoricamente do tempo do dever. Dever perante a 
família e a sociedade: os cuidados do lar e o trabalho. [...]. (2006). 
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Figura 6 
Retrato de uma típica família americana da época. 

 
 
 

 
 

Figura 7 
Garota propaganda: Comunicadora principal da publicidade da época. 
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Figura 8 
Cozinha completa: Sonho das donas de casa. 

 

No período em que durou a Guerra Fria, época em que os Estados Unidos e a 

União Soviética disputavam a supremacia política, militar e econômica no mundo, a 

expressão foi bastante utilizada pela mídia de massa, para demonstrar a diferença 

no estilo e na qualidade de vida entre os capitalistas e os socialistas. 

 

A Guerra Fria, travada entre os Estados Unidos e a então União Soviética 
ficou marcada, durante os anos 50, pelo início da corrida espacial, uma 
verdadeira competição entre os dois países pela liderança na exploração 
do espaço. A ficção científica e todos os temas espaciais passaram a ser 
associados a modernidade e foram muito usados. Até os carros 
americanos ganharam um visual inspirado em foguetes. Eles eram 
grandes, baixos e compridos, além de luxuosos e confortáveis. Os Estados 
Unidos estavam vivendo um momento de prosperidade e confiança, já que 
haviam se transformado em fiadores econômicos e políticos do mundo 
ocidental após a vitória dos aliados na guerra. Isso fez surgir, durante esse 
período, uma juventude abastada e consumista, que vivia com o conforto 
que a modernidade lhes oferecia. Melhores condições de habitação, 
desenvolvimento das comunicações, a busca pelo novo, pelo conforto e 
consumo são algumas das características dessa época. A televisão se 
popularizou e permitia que as pessoas assistissem aos acontecimentos 
que cercavam os ricos e famosos, que viviam de luxo, prazer e elegância, 
como o casamento da atriz Grace Kelly com o príncipe Rainier de Mônaco. 
(GARCIA, 2008). 
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 Nesse meio de século as indústrias cresciam e produziam mais para assim 

fazer com que o preço de seus produtos atingisse a todas as classes sociais. 

Grandes fábricas de eletrodomésticos e de automóveis, por exemplo, não paravam 

de fabricar novos modelos, já que a população estava sempre adquirindo aos mais 

modernos lançamentos. Com a tecnologia avançando, o consumidor foi ficando 

exigente. Nas fábricas e lojas, existia uma política de bons vendedores: “quem 

fabrica mais é porque vende mais e se vende e produz muito, o preço 

conseqüentemente cai, aumentando assim as vendas e os lucros”. Nessa época o 

produto visava mais satisfação ao consumidor do que a necessidade em adquiri-lo. 

Através do avanço tecnológico, novos e modernos modelos de eletrodomésticos 

foram fabricados, tornando-os mais desejados pela sociedade consumista.  
 

“Os empresários passaram a perceber que venda a qualquer custo não era 
uma forma de comercialização muito correta. As vendas não eram 
constantes. O mais importante era a conquista e a manutenção de 
negócios a longo prazo, mantendo relações permanentes coma clientela. 
Por isso, nessa época, passou a existir uma valorização dos seus desejos 
e necessidades. O cliente passou a dominar o cenário da comercialização 
como um dos caminhos para a obtenção de melhores resultados. Estava 
determinado o conceito de marketing, em que o consumidor passava a ser 
considerado o rei”. (LAS CASAS, 1987, p. 25). 

 

Os meios de comunicação, por sua vez, “invadiram” os lares das famílias 

afetadas pela Segunda Grande Guerra. Novos jornais e revistas começaram a surgir 

em todo o mundo. BAUDRILLARD ressalta sobre o assunto constatando que a 

verdade dos meios de comunicação de massa é a seguinte: a sua função consiste 

em neutralizar o caráter vivido, único e de evento do mundo, para lhe substituir o 

universo múltiplo dos meios de comunicação de massa mutuamente homogêneos 

enquanto tais, significando-se e referindo-se reciprocamente uns aos outros. No fim 

das contas, tornam-se o conteúdo reciprocamente uns dos outros – tal é a 

mensagem “totalitária” da sociedade de consumo. (1995, p. 130). Sobre este 

comentário Tilman OSTERWOLD também discorre: 

 
“Os meios de comunicação estão essencialmente centrados em si 
mesmos. São a chave da comunicação social, o motor da cultura sem o 
qual nada funciona. Substituem igualmente a arte popular com os seus 
produtos pré-fabricados, desvalorizam a produção individual da arte e da 
da cultura que, por seu lado, não cessam de concorrer com as 
possibilidades de criação oferecidas pelos mass media”. (1994, p. 41). 
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O rádio ‘lutava’ para não perder o seu lugar para a televisão, esta que 

começava a se popularizar, fazendo com que a comunicação, a partir da década de 

50, passasse a ser ouvida, vista e falada. Sobre o rádio e a televisão, Pyr 

MARCONDES (2003, p. 31) cita que “no pós-guerra, a TV revolucionaria mais que o 

rádio.”. 

 

 
 

Figura 9 
Rádio Philips / 1940  

 
 

 
 

Figura 10 
Televisão começando a aparecer nos lares. 
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A marca de refrigerante Coca-Cola era remetida ao elemento mais 

representativo do consumismo, não só na América como em todo o mundo.  “[...] 

Coca-Cola, talvez seja a mercadoria que maior simbolizava a proeza comercial dos 

Estados Unidos no pós-guerra” (MCCARTHY, 2002, p. 49). 
 

 

 
 

Figura 11 
Anunciante: Coca-Cola / 1953 



 33

 No campo so cial houve mudanças consideráveis em relação ao novo estilo de 

vida que surgia. Pode-se dizer que a população estava mais exigente na hora da 

compra do produto, uma vez que a tecnologia avançava e os bons e modernos 

produtos chegavam às prateleiras das lojas, por um preço mais acessível.  

 

 JAMESON propõe uma abordagem genuinamente histórica e dialética sobre 

esse fenômeno: “[...] que se leia a alta cultura e a cultura de massa como fenômenos 

objetivamente relacionados e dialeticamente interdependentes, como formas 

gêmeas e inseparáveis da fissão da produção estética sob o capitalismo.” (1995, 

p.14). 
 

O consumo e atuação no cotidiano são os únicos horizontes oferecidos 
pelo Sistema. Nesse contexto, surge o neo-individualismo pós-moderno, no 
qual o sujeito vive sem projetos, sem ideais, a não ser cultuar a sua auto-
imagem e buscar a satisfação aqui e agora. Narcisista e vazio, desenvolto 
e apático, ele está no centro de valores pós-modernos. (SANTOS, 1986, p. 
30) 
 
 

 

 A boa fase econômica do período e a vanglória da abundância de produtos 

através de uma propaganda criativa, geraram um novo estilo de vida. A sociedade, 

mesmo diante a um turbilhão de transformações, mostrava-se cada vez mais 

consumista. O período do pós-guerra marcou a década seguinte ocasionando 

transformações culturais que, de maneira direta ou indireta, influenciaram e 

inspiraram intensamente a publicidade dos anos 50 e a Pop Art. 
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Publicidade dos Anos 50 
 
capítulo 2 
 

 

 

 

Foi no pós-guerra que a publicidade e a propaganda começaram a ganhar 

hegemonia. A época não foi apenas marcada por mudanças econômicas, sociais, 

industriais, ou artísticas, uma vez que existiram também, transformações 

significativas dentro do mercado publicitário.  

 
A publicidade é uma técnica de comunicação de massa, paga com a 
finalidade precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e 
provocar ações benéficas para os anunciantes, geralmente para vender 
produtos ou serviços. A publicidade serve para realizar as tarefas de 
comunicação de massa com economia, velocidade e volume maiores que 
os obtidos através de quaisquer outros meios (SANT’ANNA, 1996, p. 76). 

 
 
Nesse meio de século, a publicidade passou a ser de extrema importância 

para a divulgação do setor industrial o qual não parava de crescer, nesse contexto, 

ADLER ressalta: “A publicidade serve mais para promover o consumo como um 

modo de vida do que para anunciar produtos.” (2003, p. 29).  

 

Os anos seguintes a Segunda Guerra Mundial firmaram a importância da 

publicidade, e o alcance de novas marcas passou a significar sucesso e 

desenvolvimento para as agências. 

 

A televisão como veículo de destaque fez com que a publicidade, através da 

propaganda da época esquecesse um pouco os jingles e os spots veiculados nas 

rádios e começassem então a criar filmes televisivos. Sobre as expressões 

estrangeiras citadas MARCONDES (2003, p. 27) diz que “[...] os spots (peças com 

textos interpretados, acompanhados ou não de música) e os jingles (trilhas sonoras 

curtinhas, desenvolvidas especificamente para o anunciante) [...]”. 
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Antes de 1945, vários jornais americanos e europeus introduzem regras de 
linguagem em suas redações, mas é a partir das mudanças políticas, 
econômicas e sociais desse período que a prática se generaliza. Isso 
coincide com maiores exigências dos leitores, com a expansão do rádio e o 
aparecimento de novas tecnologias nos setores básicos da produção 
industrial. (BAHIA, 1990, p. 77 e 86). 
 

 

Inicialmente, com a chegada da TV, a propaganda, que antes só divulgava 

produtos através de rádios, jornais, revistas, panfletos e outros meios não-

tridimensionais, recebia então um desafio: a divulgação do produto passaria a ser 

vista, ouvida e falada, existindo assim o contato audiovisual do consumidor com o 

anunciante. Nesse sentido MARCONDES ainda descreve que “se, com a chegada 

do rádio, o desafio era dar voz às mensagens publicitárias, agora se tratava do 

desafio final: dar imagem. E em movimento” (2003, p. 31).  

 

No período do pós-guerra, com a chegada da televisão, os profissionais da 

propaganda começaram a pensar em formas diferentes de anunciar. Assim, Zeca 

MARTINS (2002, p. 37), faz um breve comentário dizendo que “foi após a Segunda 

Guerra Mundial que a propaganda começou a tomar a forma técnica que apresenta 

hoje”. 

 

Com a televisão, é notório explicitar a revolução do setor publicitário, já que 

nos anos 50 todos queriam anunciar seus clientes, divulgando-os para seu 

respectivo público-alvo, que a partir daquele momento não iria apenas ouvir 

informações, mas também ver o produto de maneira tridimensional. “Pode-se dizer 

que o VT foi diretamente responsável pela importante expansão dos negócios 

publicitários no período” (MARCONDES, 2003, p. 43). 

 

Sobre a tridimensionalidade Marilena CHAUÍ discorre:  

 
“[...] a televisão determinou as cores para vestuário e chapéus das famílias 
dos noivos e convidados, para a decoração da catedral e do palácio: todas 
tinham um tom pastel, para que obtivesse um ‘ar de primavera televisiva’. 
O vestido da noiva não foi feito para ser visto de frente, de lado ou por trás, 
mas foi concebido para ser visto de cima, onde as câmeras se 
localizavam.” (2006, p.16).  
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A chegada da televisão auxiliou a consolidar a relação entre marketing, 

design e publicidade, uma vez que o aparelho era ao mesmo tempo eletrodoméstico, 

veículo para grandes vendas e lazer. Foi por meio da televisão também que se 

firmaram os conceitos da publicidade no mundo do pós-guerra.  

 

 
 

Figura 12 
Anunciante: Motorola TV / 1954 
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Nos anos decorrentes à Segunda Guerra Mundial houve a consolidação da 

sociedade de consumo. Eletrodomésticos, automóveis, refrigerantes, alimentos, 

cosméticos e a confecção de novos tecidos promoveram o crescimento da 

propaganda, originando uma maneira diferenciada de divulgação. Pode-se dizer 

assim, que a industrialização fez com que os novos produtos precisassem ser 

anunciados de forma acentuada para atrair mais consumidores. O crescimento das 

indústrias influenciou de maneira significativa o desenvolvimento da propaganda, por 

conseguinte, o crescimento das agências de publicidade. Nessa época os principais 

anunciantes eram as marcas de eletrodomésticos, refrigerantes e cosméticos, os 

quais eram representados, na maioria das vezes, pelas garotas propaganda, 

levando-se em consideração que elas se comunicavam melhor com as donas de 

casa, que, por sua vez, eram as que tomavam as decisões de compra. 

 
A publicidade da época cuida de venerar o bom-mocismo dos homens e 
difundir os padrões convencionais da dona-de-casa-modelo para as 
mulheres. Sexo antes ou fora do casamento, nem pensar. Anunciavam-se 
já os recém-inventados absorventes higiênicos femininos, mas (Modess), 
mas não se dizia para que eles servissem. Confiava-se na sutileza e na 
dedução de capacidade das moças (MARCONDES, 2003, p. 37). 

 

 Nos anos 50, a mulher, vista como a boa dona de casa, tinha que ter acesso 

a aparelhos eletroeletrônicos e outros produtos. Aspiradores de pó, fogões e 

geladeiras, por exemplo, eram fabricados em quantidades exacerbadas. Indústrias 

de cosméticos também começaram a fabricar lançamentos, pois percebiam a 

necessidade de a mulher estar sempre bem arrumada para seus esposos.   

 
A versão da mulher moderna da época é a da que sabe fazer compras, 
domina o uso dos mais novos lançamentos eletroeletrônicos (batedeiras, 
enceradeiras, liquidificadores, todos os novos personagens da cozinha) e... 
atualiza-se sobre as novidades com as garotas propaganda 
(MARCONDES, 2003, p. 35). 

 

É possível analisar a propaganda sob este parâmetro, ou seja, conforme sua 

maneira de anunciar para o publico feminino, mulheres viraram alvo forte das 

campanhas publicitárias, sendo as mais retratadas na mídia. “A propaganda criou 

uma figura básica de comunicador, a garota-propaganda (sempre mulher, já que as 

mulheres eram o público-alvo preferencial da publicidade em geral), cuja função era 
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demonstrar, como numa conversa doméstica com a consumidora, as maravilhas dos 

produtos anunciados. “(MARCONDES, 2003, p. 31). 

 
 

 
 

Figura 13 
Dona de casa e seu refrigerador. 

 
 
 Isso ocorreu porque a mulher, durante o período da Segunda Guerra Mundial, 

passava o dia trabalhando para garantir o sustento da família, já que seus esposos 

foram recrutados para a batalha. Com o fim do confronto, as donas de casa foram 

remetidas novamente ao lar, pois a vaga de emprego “precisou” ser direcionada de 

volta aos chefes de família, que neste caso, eram os homens que voltavam do 

confronto.  

 
[...] Na década de 50, ao mesmo tempo em que a publicidade enfatizava a 
autonomia conquistada pela mulher no mercado de trabalho por meio de 
anúncios de carros e outros bens de consumo, as propagandas de 
eletrodomésticos apontavam que ela poderia "voltar ao lar" cercada de um 
aparato tecnológico melhor. “A tendência surge nos Estados Unidos, com o 
American Way of Life [...]”. "Com o advento da televisão e dos primeiros 
comerciais ao vivo, a própria mulher vendia produtos destinados ao público 
feminino, por intermédio das garotas-propaganda.”. [...] (BERNARDES, 
2008).4 

 

                                                 
4 BERNARDES, Julio. Meios de comunicação de massa retratam mudanças na imagem 
feminina. Disponível em: <http://www.usp.br/agen/bols/2004/rede1415.htm#primdestaq>. 
Acesso em: 12 out. 2008 
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Figura 14 
Anúncio de refrigerador / 1951. 

 
 

 Tendo em vista que as mulheres passavam boa parte do dia em casa, pode-

se dizer que assistiam bastante à televisão e liam jornais e revistas da época. A 

propaganda, aproveitando-se de tal situação, começou a retratar em seus anúncios 

a mulher como a melhor dona de casa, aquela que comprava fogões e geladeiras 

e/ou ficava com a pele mais bonita usando o sabonete divulgado. É interessante 

expor também neste quadro a significante mudança no contexto da família 

americana da época, na qual a mulher, por mais que não fosse considerada a chefe 

de família, era quem escolhia os produtos do lar. 

 
“Textos e imagens que falavam às mulheres de um universo feminino 
construído como delicado suave e gracioso e que, por sua vez destacavam 
para os homens referenciais onde o masculino estava descrito como viril, 
forte, selvagem. As relações de gênero tão fortes no período analisado 
neste trabalho fazem pensar sobre os argumentos que ainda hoje estão 
presente quando falam em corpo e em beleza”. (OLIVEIRA, 2008) 
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Figura 15 
Anunciante: Sabonete Lux / 1950. 
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Figura 16 
Anunciante: Chun king / 1953. 
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Figura 17 
Anunciante: Allegueny Stainless / 1951. 
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Nos anos seguintes à guerra, a propaganda também começou a utilizar como 

comunicador, famosos de Hollywood. Além de toda a fama e popularidade, esses 

artistas passavam credibilidade, fazendo com que as vendas de produtos por eles 

divulgados aumentassem ainda mais. As mulheres desta década se inspiravam em 

celebridades, remetendo assim a ilusão de que ao usar o produto por eles divulgado, 

iriam ter as mesmas características.  

 

 
  

Figura 18 
Anunciante: Pepsi (Elizabeth Taylor) / 1953 
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Figura 19 
Anunciante: Tru-Glo (Marilyn Monroe) / 1950 

 
 

O homem que era considerado galanteador também teve sua imagem 

divulgada, fazendo assim com que celebridades masculinas da época fossem 

bastante utilizadas na propaganda e veneradas pelas mulheres, já que elas 

possuíam uma forte atração pelos galãs de Hollywood. “O corpo masculino fora 

bastante adorado pelos anunciantes dos anos 50, já que pressupunha que a dona 

de casa aprovaria a propaganda no momento de tomar a decisão da compra, o culto 

ao corpo e a adoração à beleza masculina e feminina importados das telas de 

Hollywood colocam o homem em estado de graça e adoração. [...] A propaganda vai 
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reproduzir fielmente esses valores, escolhendo modelos de porte atlético e 

colocando os homens, sempre que possível, em primeiro plano nas imagens dos 

anúncios e dando-lhes mais importância na comunicação [...] São os homens que 

vão começar a quebrar os primeiros tabus. Marlon Brando e James Dean são os 

modelos da nova raça, que esbanja virilidade, adora velocidade e não respeita o 

status quo. São notórios rebeldes sem causa. As mulheres vão se apaixonar por 

eles. (MARCONDES, 2003, p. 33-35)”. 

 
 

 
 

Figura 20 
James Dean como garoto propaganda da Kist Cola / 1951 

 

Alexandra PINTO esclarece a identificação do consumidor com celebridades 

dizendo que “O anúncio propõe, portanto, uma troca de identidades ao destinatário 

entre a sua identidade enquanto “ser no mundo” e a identidade projetada de um 

destinatário, “ser do discurso” Ao propor esta troca, o anúncio diz-nos quem somos e 
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como somos, ou seja, fixa os contornos da nossa própria identidade. [...]” (1997, p. 

31) 

 
Pin-up também foi fonte de inspiração para a propaganda da época. Pin-up é 

uma modelo retratada com cores fortes e alegres como se fosse um desenho 

animado, mas com um toque de erotismo.  Na maioria das vezes essas imagens 

eram representadas por celebridades, que mesmo apelando para o lado sexual, 

dava um clima divertido ao anúncio.  
 

O cinema assinala a mudança: nas telas aparece a figura nova da good-
bad girl, a mulher com ar de vamp, mas de coração terno, sedutora mas 
não perversa [...] a beleza incendiária perde sua dimensão satânica de 
outrora, a oposição tradicional entre ingênua e a “devoradora de homens” 
dá lugar a um novo arquétipo que reconcilia aparência erótica e 
generosidade de sentimentos, sex-appeal e alma pura. Nada ilustra melhor 
o “fim do imaginário da beleza maldita” do que a estética sexy criada pelos 
desenhistas e fotógrafos nos anos 40 e 50. Ao longo desse período se 
impõe um novo estilo de beleza, a pin-up, cujas imagens invadem os mais 
variados suportes, dos calendários aos fliperamas, dos painéis publicitários 
aos cartões postais (LIPOVETSKI, 2001, p. 172-173). 

 
 

 
 

Figura 21 
Mel Ramos (Artista Pop) 
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Figura 22 
Calendário Pin-Up 1 / 1952 

 

 

 
 

Figura 23 
Calendário Pin-Up 2 / 1952 
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Uma característica fundamental da propaganda dos anos 50 era desenvolver 

produtos melhores para assim terem mais vantagem sobre o desempenho 

competitivo das marcas em meio à concorrência. Nos produtos anunciados 

apareciam todas as vantagens do mesmo, por isso, textos contendo as 

especificidades, atributos e as principais características do produto divulgado, 

estavam inseridos na maioria dos anúncios. Tudo era retratado, desde a imagem do 

elemento divulgado aos textos, contendo seus mínimos detalhes.  

 

Para o publicitário Lula VIEIRA, “fazer um anúncio era quase uma forma de 

fazer arte, sem os rígidos compromissos com as coisas banais como planejamento 

de marketing, posicionamento de produto e até mesmo (em alguns casos) com a 

própria verdade. O importante era colocar no papel, desmedidos elogios ao produto, 

prometer sem muita preocupação e delirar” (2003, p. 16). 
 
 

 
 

Figura 24 
 Anunciante: Portões Crowford / 1954. 
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A propaganda do pós-guerra contribuiu para novas descobertas no setor 

publicitário, tais como a veneração ao corpo e a divulgação dos atributos e 

funcionalidades do produto. Com a concorrência acirrada, as características tinham 

que ser propagadas, para assim garantir maior prestígio junto ao consumidor, que 

por sua vez começava a buscar qualidade e funcionalidade no produto almejado.  
 
 
“A propaganda faz-se marketing e merchandising de idéias-força, de 
homens políticos e de partidos com a sua “imagem de marca”. A 
propaganda aproxima-se da publicidade como do modelo veicular da única 
grande e verdadeira marca. Esta convergência define a sociedade, a 
nossa, onde já não há diferença entre o econômico e o político, porque 
nelas reina a mesma linguagem de uma ponta à outra, de uma sociedade  
onde a economia política, em sentido literal, está enfim, plenamente 
realizada, isto é, dissolvida como instância específica (como modo histórico 
de contradição social), resolvida, absorvida numa língua sem contradições, 
como o sonho, porque percorrida por intensidades simplesmente 
superficiais”. (BAUDRILLARD, 1991, p.114) 

 

Esses fatores mudaram a maneira de anunciar os produtos que estavam 

sendo fabricados em massa, uma vez que a população sentia-se atraída com as 

promessas dos anunciantes que divulgavam os produtos com mais consagração. 

Podemos dizer que período da propaganda do pós-guerra, não foi o início do 

mercado publicitário, mas foi a era em que amadureceu e o momento em que 

passou a ser contemplado como um fenômeno econômico de grande valor.  
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Independent Group: 
O Background do Movimento Pop 
 

capítulo 3 
 
 

 

 

Para entendermos a Pop Art, é importante conhecer um grupo britânico de 

discussões chamado Independent Group (Grupo dos Independentes ou IG) e seus 

mais relevantes precursores. Nascidos nos anos 1920, os integrantes que faziam 

parte dessa pequena aliança realizavam reuniões a fim de discutir assuntos que 

diziam respeito à arte moderna, cultura urbana e também à comunicação massiva 

americana. 

 
Sobre o Independent Group, MCCARTHY, comenta: 

 
 

[...] Associado ao Institute of Contemporary Art de Londres, o Independent 
Group era composto de jovens artistas e críticos britânicos, quase todos 
nascidos no começo dos anos 20, que estavam ansiosos para desafiar 
idéias aceitas sobre a arte moderna. Sentindo que a cultura do pós-guerra 
seria democrática, inclusiva e acessível, o Independent Group 
argumentava de modo convincente que a arte moderna deveria seguir o 
exemplo (2002, p. 8).  

 

Ainda para MCCARTHY: 

 
“A formação intelectual do ‘independent group’ foi sustentada por uma 
consciência aguda da austeridade do pós-guerra na Grã-Bretanha. Depois 
de anos de racionamento, primeiro durante a guerra e depois prolongando 
até os anos 50 (o racionamento só terminou em 54), pode-se imaginar 
como os produtos da cultura americana pareciam exóticos para essa 
geração mais jovem de artistas e críticos. Mudança constante, variedade 
infindável, direito de escolha do consumidor, escapismo e hedonismo eram 
apenas algumas das promessas da propaganda e das publicações norte-
americanas. Podemos assim reconhecer que ao propor uma definição mais 
abrangente, antropológica, os membros do Independent Group estavam 
respondendo as mudanças reais em seu ambiente comercial.”. (2002, p. 
10). 
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Figura 25 
Cartaz: The Independent Group 
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No início dos anos 50, diversos artistas começaram a perceber que a cultura 

estava cada vez mais dominada pelos meios de comunicação e pelas tecnologias 

que surgiam em meio às mudanças ocasionadas pelo fim da guerra. Foi por meio 

das transformações ocorridas que, em 1952, os integrantes do Independent Group 

foram convidados para realizar debates no Instituto de Arte Contemporânea em 

Londres.  

 
No inicio de 1950, o instituto de Artes Contemporâneas em Londres era um 
lugar de encontro de artistas, arquitetos e escritores, que lá se reuniam 
para beber e conversar, e os pintores expor seus trabalhos numa pequena 
galeria. Em 1952, a direção começou. Aparentemente, a sentir que perdera 
contato com a geração mais jovem, o que resultou na criação do que foi de 
fato uma subsidiária do Instituto conhecida como o Grupo dos 
Independentes, ou IG (Independent Group). (WILSON, 1975, p.35) 
 

Desse instituto faziam parte jovens artistas, publicitários, arquitetos, designers 

e críticos de arte. Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Nigel Henderson, Tony del 

Renzio, Alison e Peter Smithson, Lawrence Alloway e Reyner Banham integraram 

esse novo grupo. Richard Hamilton e Eduardo Paolozzi são vistos como os pais da 

Pop Art britânica. 

 

A expressão Pop Art, abreviação do termo popular art, foi utilizada pela 

primeira vez pelos críticos britânicos Reyner Banham e Lawrence Alloway. Alloway 

foi um amante da cultura popular e trouxe uma perspectiva incisiva ao Grupo dos 

Independentes; já Banham criou uma teoria baseada no interesse do consumo. 

“Alloway e Banham transpuseram voluntariamente os limites das belas-artes ao 

formular suas novas teorias estéticas” (MCCARTHY, 2002, p. 9). No entanto, foi 

Richard Hamilton que colaborou para a definição da linguagem desta nova 

tendência, enumerando um conjunto de qualidades, como popular, efêmera, 

consumível, de custo ignóbil, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, 

engraçada, chamativa e um grande negócio. 

 

No ano de 1956, integrantes do Grupo dos Independentes realizaram uma 

exposição na Whitechapel Art Gallery, em Londres, chamada “This is Tomorrow” 

(Este é o Amanhã). A exposição seria resultado de trabalhos de integrantes do 

Independent Group, para apresentar novas idéias discutidas entre eles ao público. A 
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exposição seria dividida em doze grupos5, de aproximadamente quatro artistas em 

cada e dela participaram artistas plásticos, arquitetos, designers e críticos de arte da 

época.  

 

Foram eles: Theo Crosby, Germano Facetti, William Turnbull, Edward Wright, 

Richard Hamilton, John McHale, John Voelcker, J. D. H.Catleugh, James Hull, Leslie 

Thornton, Anthony Jackson, Sarah Johnson, Emilio Scanavino, John Ernest, 

Anthony Hill, Denis Williams, Eduardo Paolozzi, Alison and Peter Smithson, Nigel 

Henderson, Victor Pasmore, Erno Goldfinger, Helen Phillips, James Stirling, Michael 

Pine (CMHC Ottawa architect), Richard Matthews, Kenneth Martin, Mary Martin and 

John Weeks, Robert Adams, Frank Newby, Peter Carter, Colin St. John Wilson, 

Adrian Heath, John Weeks, Lawrence Alloway, Geoffrey Holroyd e Toni del Renzio.  

 

Os grupos foram divididos da seguinte forma: Grupo 1: Theo Crosby, 

Germano Facetti, William Turnbull e Edward Wright; Grupo 2: Richard Hamilton, 

John McHale e John Voelcker; Grupo 3: J. D. H.Catleugh, James Hull e Leslie 

Thornton; Grupo 4: Anthony Jackson, Sarah Johnson e Emilio Scanavino; Grupo 5: 

John Ernest, Anthony Hill e Denis Williams; Grupo 6: Eduardo Paolozzi, Alison and 

Peter Smithson e Nigel Henderson; Grupo 7: Victor Pasmore, Erno Goldfinger e 

Helen Phillips; Grupo 8: James Stirling, Michael Pine (CMHC Ottawa architect) e 

Richard Matthews; Grupo 9: Kenneth Martin, Mary Martin e John Weeks; Grupo 10: 

Robert Adams, Frank Newby, Peter Carter e Colin St. John Wilson; Grupo 11: Adrian 

Heath e John Weeks e por fim o Grupo 12 composto por: Lawrence Alloway, 

Geoffrey Holroyd e Toni del Renzio.  

 
“O Independent Group opunha-se aqueles que queriam principalmente 
‘criar um novo estilo’. Rejeitavam a noção de que ‘tomorrow’ (amanhã) 
poderia ser expressado por conceitos formais rigorosos. ‘Tomorrow’ 
apenas desenvolve as experiências visuais acuais”.  (HONNEF, 2004, p. 
16). 

                                                 
5  Informações sobre os grupos: Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_Tomorrow>. 
Acesso em: 06 set. 2008 
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Figura 26 
Galeria de Arte Whitechapel (Londres). 

 
 
 

  
 

Figura 27 
Capa do Catálogo This is Tomorrow 
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Figura 28 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 1 

 
 
 

 
 

Figura 29 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 2 
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Figura 30 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 3 

 

 

 
 

Figura 31 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 4 

 
 

 
 

Figura 32 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 5 
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Figura 33 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 6 

 
 

 
 

Figura 34 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 7 

 
 

 
 

Figura 35 
Parte Interna do Catálogo: This is Tomorrow 8. 
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Figura 36 
“Cabeça de um Homem” (Nigel Henderson) / 1956 6 

 

                                                 
6  Este trabalho de Nigel Henderson foi tema central de uma das seções da exposição “This is 
Tomorrow”. Disponível em: <http://www.tate.org.uk/collections/glossary/definition.jsp?entryId=142>. 
Acesso em: 12 nov. 2008 
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Como pôster para o evento, foi feita uma colagem pelo artista Richard 

Hamilton “Just what is that makes today’s homes so different, so appealing?” (“O que 

exatamente tornam os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?”) que trazia 

imagens figurativas de objetos do cotidiano. Neste trabalho de Hamilton, fica bem 

claro o retrato do American way of life. Esta obra também ajudou a estabelecer a 

temática da Pop Art, que se firmou como movimento artístico apenas na década de 

60. 

A primeira obra genuína de arte pop realizada na Grã-Bretanha e 
geralmente aceita como tal foi a colagem de Richard Hamilton, O que 
Exatamente Torna os Lares de Hoje tão Diferentes, tão Atraentes? A obra 
foi executada para figurar em uma exposição intitulada “Isto é Amanhã”, na 
Whitechapel Art Gallery. (STANGOS, 2000, p. 160). 

 

 
 

Figura 37 
“O que Exatamente Torna os Lares de Hoje tão Diferentes, tão Atraentes?” (Richard Hamilton) / 1956 
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Sobre a colagem de Hamilton, MCCARTHY faz uma observação: 
 
 

“[...] Em primeiro lugar, o pôster era composto basicamente de anúncios 
recortados de revistas populares. Ao reconhecer a existência desse 
material e usa-lo numa colagem, Hamilton sugere não só que o reino dos 
meios de comunicação de massa era digno de inclusão nas categorias 
mais elevadas da cultuara ocidental, mas também que as distinções 
culturais tradicionais – entre elevado e inferior, elitista e democrático, único 
e múltiplo – poderiam ser um resquício de uma sensibilidade estética antiga 
e agora absoleta. [...]” (2002, p. 7) 

 

 

Figura 38 
Cartaz da Exposição This is Tomorrow. 
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Figura 39 
“É um fator psicológico que o prazer melhora sua disposição” (Eduardo Paolozzi) / 1948 

 
 
 

Nos trabalhos de Richard Hamilton e de Eduardo Paolozzi, é possível 

perceber uma verdadeira sátira em relação ao consumismo exacerbado que fazia 

parte do estilo de vida que surgia. Através de recortes de revistas os artistas 
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sobrecarregavam suas obras com elementos comerciais, retratando nas telas a 

prosperidade do período pós Segunda Guerra Mundial. A temática utilizada foi toda 

embasada na vida cotidiana da sociedade do pós-guerra, retratando também, de 

forma irônica, o ócio das donas de casa do período.  

 

Sobre Hamilton e Paolozzi, MCCARTHY também discorre: 

 
Na Grã-Bretanha, a importância do Independent Group e de sua teoria 
começou a emergir em escolas de arte no final dos anos 50. Um de seus 
condutos foi Richard Hamilton, que lecionou no Royal College of Art de 
1957 a 1966. Também lecionavam lá Eduardo Paolozzi e Richard Smith. A 
importante coleção de anúncios norte-americanos de Paolozzi ajudou o 
independent group à formar as idéias relativas aos meios de comunicação 
de massa (2002, p. 10). 

 

Richard Hamilton e Eduardo Paolozzi são considerados fundadores da Pop 

Art britânica. Uma vez que, antes mesmo da Pop Art emergir para os Estados 

Unidos, os dois artistas já retratavam a mídia de massa em seus trabalhos. Sendo 

notável o interesse de Hamilton e Paolozzi pela cultura popular em suas obras, fica 

evidente a utilização de elementos do cotidiano, tais como aspiradores de pó; 

revistas; brinquedos; entre outros elementos que também eram divulgados pelos 

meios de comunicação de então.  

 
Os dois artistas utilizavam uma técnica comum a outros representantes do 

movimento: a montagem ou colagem fotográfica, um processo no qual consistia uma 

combinação fotográfica unida a recortes de revistas, panfletos e jornais, fazendo 

com que as telas remetessem as mais diversas características da época, expondo 

através das colagens a imagem de que a melhor família seria a que tivesse os 

melhores produtos comercializados naquele tempo ou que o melhor enlatado era o 

da marca de presunto recortado e colado na obra. 

 
O espaço do quadro, enquanto espaço real é capaz de acolher elementos 
retirados diretamente da realidade; uma das inovações técnicas mais 
sensacionais é, de fato, a aplicação de pedaços de papel, de tecido etc. 
(collage). É uma maneira drástica de destruir o preconceito de que a 
superfície do quadro era um plano para além do qual se distinguia a 
invenção de um acontecimento: a pintura, a partir de agora, é uma 
construção cromática sobre o suporte da superfície. (ARGAN, 1993, p. 
305). 
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Figura 40 
“Eu era o brinquedo de um ricaço” (Eduardo Paolozzi) / 1947 
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Figura 41 
“Interior” (Richard Hamilton) / 1964 

 
 

O movimento se desenvolveu na Inglaterra e em seguida emergiu para os 

Estados Unidos. Riqueza e prosperidade eram ícones das obras dos principais 

artistas. A Pop Art surgiu ilustrando o cotidiano, a sociedade contemporânea e a 

cultura de massa em imagens e ícones populares. Através da critica ou da ironia, o 

movimento artístico soube representar o fenômeno da despersonalização em massa 

de uma sociedade cheia de estilos impessoais. 
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Pop Art: 
Passagens e Procedências 
capítulo 4 
 
 
 
 
 
 

Analisar o período histórico que antecede a um movimento artístico é 

entender suas vertentes, suas influências e principalmente o porquê de sua 

temática. O meio do século XX foi marcado pelo grande progresso no 

desenvolvimento técnico-industrial. Esse panorama criou possibilidades para a Pop 

Art.  

 

A expressão Pop Art surgiu em meados do século XX, sendo iniciada na 

Inglaterra nos anos de 1950 e tendo destaque nos Estados Unidos nos primeiros 

anos de 1960. Assim como o dadaísmo, liderado por Marcel Duchamp, a Pop Art 

colocou em questão o julgamento formalista de belo e feio na arte, nivelando alta e 

baixa cultura em um só componente, tornando-a acessível à população.  
 

 
Inspirados em uma sociedade submergida pelo consumo, representantes 

desta inovada tendência artística utilizavam como iconografia principal para compor 

suas obras revistas em quadrinhos e de fotonovelas, garrafas de refrigerantes, 

enlatados, sanduíches, maços de cigarro, astros do cinema, do rock e da televisão, 

automóveis, entre outros considerados subsídios de consumo e desejo da 

população, onde até em muitas vezes os artistas chamavam suas obras de “still life” 

(estilo de vida).  

 
Os norte-americanos estavam consumindo revistas populares (como Life e 
Time), cinema e televisão, música pop e rock’n’roll, automóveis e utensílios 
domésticos em quantidades crescentes. Eles eram estimulados pela 
propaganda que interpretava deliberadamente o consumo como uma 
medida de sucesso financeiro e bem-estar psicológico (MCCARTHY, 2002, 
p. 28). 
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Figura 42 
“Still Life # 30” (Tom Wesselmann) / 1963 

 
 

A apropriação, a colagem de imagens, nos permite construir pontes com a 

expressão contemporânea. A mediação foi transformada, assim como a sociedade 

que lhe dá respaldo. Adjetivos como transitória, consumível, de baixo custo, 

produzida em massa são nexos da linguagem em rede e a imagem transcende seu 

estado inicial para um estado híbrido, já não mais detentor de uma informação, mas 

resultado de mutações provocadas por programas operados e não por mãos, 

instrumentos e o tempo do artista.  

 

David MCARTHY aqui observa: 

 
Os artistas realizaram exposições as quais seus quadros, que eram 
verdadeiros mostruários do cotidiano inglês, refletiam uma nostalgia das 
tradições e, em um sentindo mais crítico, quase em tom de humor, faziam 
uma imitação dos hábitos consumistas da sociedade na forma de um 
verdadeiro ‘horror vacuii’ (horror ao vazio) de objetos e aparelhos.” (2002, 
p.10). 
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Figura 43 
 “Loja de Brinquedos” (Peter Blake) / 1962 

 

Artistas acreditavam que a arte deveria ser comercializada, sendo assim, 

direcionada a todos e introduzindo elementos de consumo e celebridades em obras, 

seria a melhor forma de atingir as massas. Na Pop Art um objeto ao ser pintado 

deixava de ser único para ser produzido em série, já que os artistas retratavam a 

produção em massa fazendo diversas repetições do mesmo objeto, como se fossem 

prateleiras de verdadeiros supermercados. Sobre imagem e reprodução Walter 

BENJAMIN diz: 

 
Fazer as coisas “ficarem mais próximas” é uma preocupação tão 
apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o caráter 
único de todos os fatos através de sua reprodutibilidade. Cada dia fica mais 
irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão perto quanto possível, 
na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua reprodução. Cada dia fica mais 
nítida a diferença entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelas 
revistas ilustradas e pelas atualidades cinematográficas, e a imagem. 
Nesta, a unidade e a durabilidade se associam tão intimamente como, na 
reprodução, a transitoriedade e a repetibilidade (1994, p. 170). 
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Figura 44 
“200 latas de sopas Campbell’s” (Andy Warhol) / 1962 

 
 

Entre os seguidores do movimento, destacam-se, pintores, publicitários, 

arquitetos e até mesmo designers de sapatos. Suas técnicas iam desde colagens 

fotográficas a serigrafias com repetições gigantescas e suas representações iam 

desde histórias em quadrinhos; personagens de Walt Disney até desastres de 

automóveis e guerras, ou seja, a Pop Art buscou meios para a sua arte no otimismo 

dos anunciantes e no pessimismo dos grandes desastres.  

 

É interessante citar que o movimento surgiu de experiências realizadas no 

decorrer da década de 50, sendo considerado no início, um movimento 

underground, demonstrando assim uma transformação cultural, já que foi colocado a 

mesma altura de destaque do expressionismo abstrato. 

 
 

[...] Durante os primeiros cinco anos, aproximadamente, a arte pop foi um 
movimento mais ou menos “underground”. E quando veio a tona houve um 
primeiro momento de recuo, até de resistência. Isso aconteceu em Nova 
York, por razões históricas. O expressionismo abstrato se tinha 
estabelecido nos Estados Unidos como o primeiro estilo local a conquistar 
proeminência Internacional. [...] (STANGOS, 1993, 161p.). 
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Figura 45 
 “Blam” (Roy Lichtenstein) / 1962 

 
 
 

 
 

Figura 46 
“Só para homens - Protagonistas mm e BB” (Peter Phillips) / 1961 
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A história da Pop Art foi dividida em quatro momentos. O primeiro foi a 

extrusão com o Expressionismo Abstrato iniciado por Robert Rauschenberg e Jasper 

Johns. O segundo quando rapidamente se firma como movimento artístico, ou a fase 

do apogeu. A terceira quando se concretiza e surgem os seus principais 

representantes: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James 

Rosenquist, Tom Wesselmann e Robert Indiana. E a quarta quando se caracteriza 

por seu realismo.  

 
“A arte pop foi bem-sucedida no nível material, ganhou penetração no 
público, foi adotada por colecionadores, e os principais artistas pop 
conquistaram seu espaço e até ficaram ricos em um prazo de tempo 
espantosamente curto”. (STANGOS, 1993, p. 161). 

 
 
O uso das colagens, a partir de técnicas simples utilizando elementos 

comerciais e os níveis de incorporação direta do contingente realidade em pintura e 

escultura, desencadeou uma série de debates e experimentos em finais dos anos 

50.  

 
Robert Rauschemberg era publicitário e em suas obras, combinava imagens 

de diversos objetos, misturando figuras do cotidiano, com colagens por meio de 

técnicas como o assemblage e combine painting, mais conhecidos como colagens 

fotográficas. “Em 1955 Rauschenbeg pintou seu quadro “Bed” (cama), que consistia 

em roupas de cama reais, com manchas e salpicos de tinta. Esse conjunto ele 

montou e pendurou na parede. Foi um de seus primeiros “conjugados”, nos quais a 

pintura é usada para integrar objetos reais dentro da obra.”. (WILSON, 1975, p. 6). 

 
Rauschemberg, nesse meio tempo, transformava a colagem em uma série de 

combine painting (técnica combinada de colagem e pintura) que diluíram 

significativamente as distinções entre pintura e escultura, colagem e assemblage 

(uma colagem tridimensional para ser vista às vezes de todos os lados) 

(MCCARTHY, 2002, p. 19). 
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Figura 47 
“Bed” (Robert Rauschenberg) / 1955 
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Roy Lichtenstein utilizou em seus quadros histórias em quadrinhos, elementos 

de arte comercial popular e da propaganda. O interesse de Lichtenstein por esse 

tema foi divulgado a partir do momento em que pintou Mickey Mouse de Walt 

Disney. Utilizando cores fortes e alegres, também soube retratar, em suas obras, o 

expressionismo abstrato. Roy Lichtenstein começou sua carreira em 1951, com 

quadros que eram em suas próprias palavras “em grande parte reinterpretações 

daqueles artistas preocupados com o desbravamento do Oeste [...]”. A partir de 

1957 sua obra se volta para o Expressionismo Abstrato [...]. (WILSON, 1975, p. 9) 

 

 
 

Figura 48 
“Look Mickey” (Roy Lichtenstein) / 1961 

 

“Comecei a esconder imagens de historias em quadrinhos naqueles 
quadros, como o Camundongo Mickey, o Pato Donald e Bugs Bunny. 
Desenhava pequenos Mickeys para meus filhos, copiados de envoltórios 
de chicletes. Lembro-me muito bem. Então me ocorreu de ampliar uma 
daquelas embalagens, exatamente como ela era, para ver como ficava.” 
(LICHTENSTEIN apud WILSON, 1975, p. 9). 

 

 Peter Blake pintou capas de discos de bandas famosas como os Beattles e 

sua obra mais inspiradora para o movimento foi “Na Sacada”, na qual utilizou 
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elementos do mass media e a imagem da família real da Inglaterra, reformulando 

assim o contexto de novo e velho. Mesmo tendo feito parte do Independent Group 

Blake só emergiu como artista pop no final da década de 50. 

 

Sobre a obra ‘Na Sacada’ MCCARTHY, explana: 

 
A longa fotografia horizontal da família real inglesa data a infância dele, nos 
anos 30. Onde Richard Hamilton acentuava com freqüência a 
contemporaneidade de suas imagens, Blake mesclava o corrente com o 
datado, talvez para sugerir que tudo envelhecesse (2002, p. 13). 

 

 
 

Figura 49 
“Na Sacada” (Peter Blake) / 1955-1957 
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 Claes Oldenburg ficou famoso por suas esculturas imensas de cachorro 

quente, lembrando a população que consumi-los era algo inusitado, porém 

característico da sociedade americana. Já Tom Wesselmann, teve destaque a série 

chamada "Great American Still Life", onde acoplava na tela objetos domésticos e 

pintura, dando uma característica tridimensional as suas obras. 

 
 

 
 

Figura 50 
“Floor burger” (Claes Odenburg) / 1962 

  

 
 

Figura 51 
“Still Life #12” (Tom Wesselmann) / 1962 
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Pode-se dizer que a Pop Art foi resultado de um estilo de vida, segundo o 

qual artistas passaram a trabalhar com o conceito de um universo sarcástico, ou 

seja, a verdadeira nova identidade da família americana: uma família feliz que fazia 

questão de exibir suas novas compras e/ou conquistas, fossem elas novos 

empregos, a aquisição do carro do ano e até mesmo a compra de um conjunto de 

panelas.  

 

Assim como o dadaísmo, o movimento foi considerado um estilo sem utilidade 

alguma. A priori o Pop ratifica uma impassibilidade pela carência de envolvimento 

com o tema a ser tratado. Os artistas Pop utilizavam em suas obras uma filosofia 

antiarte, remanescente do movimento dadaísta. Vale lembrar que além do 

dadaísmo, o surrealismo também foi de tamanha importância para o surgimento da 

arte pop. Sobre dadaísmo e surrealismo Mario DE MICHELI discorre: 

 
O que o dadá não pudera fazer pos sua própria natureza o surrealismo se 
encarregou de tentar faze-lo. Dadá encontrava a sua liberdade na prática 
constante da negação; o surrealismo procura dar um fundamento de uma 
“doutrina” a essa liberdade. É a passagem da negação à afirmação. Muitas 
das posições dadaístas permanecem no surrealismo, muitos de seus 
gestos, muitas de suas atitudes destrutivas, o sentido geral da sua revolta e 
até mesmo seus métodos provocatórios; no entanto, tudo isso adquire uma 
fisionomia diferente. (1991, p. 151). 

 

O Dadá assim como a Pop Art foi um movimento artístico que surgiu no 

período de guerra e adotava uma filosofia a qual protestava contra a civilização que 

dera origem a Primeira Grande Guerra. Já o surrealismo, por sua vez, possuiu idéias 

dadaístas, mas tinha como objetivo principal rebelar a consciência humana, 

distinguindo o fato fundamental dos impulsos inconscientes, ou seja, um movimento 

que representava um mundo fora do comum, um mundo imaginário repleto de 

sonhos e fantasias. 

 
O dadaísmo surgiu para mudar o conceito de arte, considerando que para os 

representantes deste movimento, um ferro de passar roupas podia ser remetido a 

arte. Como exemplo de obra dadaísta, podemos aqui citar, a obra “Mona Lisa” do 

pintor renascentista Leonardo da Vinci. Nela, Marcel Duchamp, fez uma reprodução 

da tela também conhecida como “La Gioconda”, acrescentando bigodes na mesma e 

dando o nome de ‘L.H.O.O.Q’. O reconhecimento da obra do renascentista 
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reproduzida por Duchamp, fez com que parte da sociedade avaliasse a pintura como 

sendo a união de algo clássico com o algo ridículo. Para os críticos e entendidos de 

arte da época, tal reprodução foi vista como uma destruição. Já para os 

representantes os dadaístas, a banalização foi a inspiração.  

 
Para Marcos RIZOLLI, “O dadaísmo esgarçou as fronteiras da arte. Criou 

quadros-manifestos, poemas-manifestos, poemas simultâneos, fotomontagens. 

Usou materiais estranhos à arte. Os artistas dadaístas – Duchamp, Picabia, Tzara, 

Ray – desprezam as regras, as leis da técnica. A ação dadaísta é de oposição ao 

modernismo: laboratório de uma estética de colagens. Uma ação incoerente e 

contraditória. Um projeto de arte – ou, anti-arte – que pretende esquecer o passado 

e romper com as convenções”. (2005, p. 120-121). 
 

 
    Figura 52 – “La Gioconda” (Leonardo da Vinci)           Figura 53 – “L.H.O.O.Q.” (Marcel Duchamp)  

    1503-1506                                                                          1919 
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Marcel Duchamp, ainda criou os ready-mades, objetos insignificantes e 

relativamente baratos designados pelo artista como obras de arte. Tais elementos 

ganharam esse título a partir do momento em que Duchamp os retirou de um mundo 

anódino e os levou para o mundo das artes. Para o artista, o simples olhar de um 

admirador fazia com que um objeto sem valor, se tornasse uma obra de arte. 

 
A palavra ready-made só apareceu em 1915, quando fui aos Estados 
Unidos. Ela me interessou como palavra, mas quando coloquei uma roda 
de bicicleta sobre um banco, o garfo invertido, não havia ainda qualquer 
idéia de ready-made ou coisa parecida, era apenas uma forma de 
distração. (DUCHAMP apud CABANNE, 1987, p. 79). 
 

 
 

 
 

Figura 54 
 “A Roda de Bicicleta” (Marcel Duchamp) / 1913 
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A cidade de Las Vegas, com seus cassinos era admirada pelos 

representantes do movimento pop. “Las Vegas já existia, tal como é hoje, antes do 

pop. Rapidamente o pop copiou Las Vegas e desde então até os arquitetos de 

vanguarda começaram a interpretar Las Vegas como um fenômeno pop.” (ECO 

apud Arias 1979, p. 32). 

 
As pin ups também fizeram parte do mundo Pop. A palavra vem do costume 

de trabalhadores colocarem fotos de belas mulheres nas paredes. O artista Mel 

Ramos foi um grande adepto desta técnica, integrando imagens de belas moças a 

marcas famosas de refrigerantes, chocolates ou até mesmo de cigarros. 

 

 
 

Figura 55 
"Velveeta"  (Mel Ramos)  / 1965 

 
 

Celebridades, que hoje são consideradas mitos, que faziam parte do glamour 

de Hollywood eram também retratadas em obras e divulgadas pela mídia de massa. 

Mulheres desejavam ser como Marilyn Monroe e homens admiravam a beleza e a 
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desenvoltura do cantor Elvis Presley. Rostos conhecidos na política também tiveram 

a sua imagem estampada em outdoors, capas de revistas, anúncios publicitários e 

em obras do movimento. Artistas que hoje são considerados mitos se transformaram 

em ícones da Pop Art e da publicidade do período. Nesse caso, podemos citar, 

Marilyn Monroe, Elvis Presley e Liz Taylor. 

 

 
 

Figura 56 
“Triplo Elvis” (Andy Warhol) / 1962 
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Figura 57 
“Tripítico de Marilyn Monroe” (James Gill) / 1962  

 

Embalagens de diversos produtos industrializados do cotidiano eram 

utilizadas em obras dos artistas pop, as quais estavam em evidência pela divulgação 

da propaganda. Os elementos representados estavam disponíveis a pessoas de 

quase todas as classes sociais.  

 

No tocante às obras, singulariza-se que as próprias pinturas, se mostravam 

altamente vendáveis como mercadorias neste período. Sobre este assunto, 

MCCARTHY (2002, p. 31) complementa “[...] artistas pop podiam usar o sucesso do 

mercado de certos produtos amplamente conhecidos para ajudar a vender seu 

próprio trabalho [...]”.  

 
A atração dos representantes do movimento Pop Art por marcas de 

refrigerante era notável nos anos em que sucederam a Segunda Guerra Mundial. 

Além da Coca-Cola, outras marcas, como a Pepsi também foram promovidas pelo 

universo artístico. 

 
Gelados, tartes, seven-up, salsichas, carnes, hamburgueres, batatas 
cortadas, casas de banho, sanitas, banheiras, beatas, pistolas, bandeiras 
americanas e outros objetos são transformados por Claes Oldenburg em 
esculturas ou conjuntos que vão do minúsculo ao gigantesco e que 
permitem apenas reconhecer o modelo através de sua estranha 
transposição. (OSTERWOLD, 1994, p.25-6) 
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Figura 58  
“Pepsi-Cola Sing” (Claes Oldenburg) / 1961 

 

Objetos como revistas em quadrinhos, revistas de fotonovelas, garrafas de 

coca-cola, produtos enlatados, sanduíches ou maços de cigarro eram bastante 

consumidos, começando assim a se transformarem em elementos de forte 

inspiração para a composição das obras dos diversos artistas do movimento Pop 

Art. O Pop não surgiu como uma evolução no mundo das vanguardas artísticas, e 

sim de uma ruptura de valores do que realmente seria o valor consumista que cada 

cidadão americano possuía.  
 

Para se fazer uma obra pop bastava-se abrir jornais, revistas ou olhar para a 

família do seu vizinho. Os artistas queriam desestruturar as artes plásticas, 

buscando maior identificação com o público o qual se destinava, abolindo barreiras 

entre o erudito e o popular.  
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Andy Warhol: o Artista, o Mito  
 
capitulo 5 
 

 

Andy Warhol é filho de imigrantes da Tchecoslováquia. Sua família mudou 

para Pittsburgh, nos estados Unidos a fim de evitar que o pai fosse recrutado ao 

exército durante a Primeira Grande Guerra. Ainda jovem, após sofrer uma doença 

nervosa, Warhol realizava pequenos trabalhos criativos com tablóides e revistas em 

quadrinhos para passar o tempo; foi dessa forma que conheceu o mundo das 

estrelas de Hollywood. Acredita-se que foi a infância pobre que fez com que ele 

tivesse uma atração pela cultura popular, bem como por uma iconografia totalmente 

voltada às massas. Seu entusiasmo por fotografia, famosos e pintura começou ainda 

na infância, quando colecionava imagens de celebridades que vinham em revistas e 

também fotografava amigos para posteriormente pintá-los à sua maneira.  
 

[...] Os pais de Warhol tinham emigrado da Tchecoslováquia para os 
Estados Unidos; o pai, em 1909 (em outras fontes falam de 1912), para 
fugir ao serviço militar do país natal e a mãe, nove anos mais tarde. A 
seguir à morte do pai, a família Warhola viveu na maior indigência. Durante 
as férias escolares, Warhol vendia frutas[...] (HONNEF, 2000, p. 12). 

 

Aluno dedicado da academia de Schenley, freqüentava de bom grado as 

aulas do Museu Carnegie na cidade de Pittsburgh. Em 1945, seus pais conseguiram 

pagar seus estudos no Instituto de Tecnologia Carnegie e, terminado o curso, iniciou 

a sua carreira como desenhista publicitário de jornais e revistas. Warhol e também 

trabalhou como decorador de vitrines.   Em 1957 já era bastante conhecido no meio 

artístico, obtendo a medalha do Clube de Diretores de Arte, graças a um anúncio de 

sapatos. Nessa época, freqüentava galerias de arte e foi a partir de um novo círculo 

de amizades que Andy Warhol iniciou uma série de trabalhos baseados em histórias 

em quadrinhos.  
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Personagem controvertido e figura expoente da Pop Art, tratou a pintura 
com paixão visual e, paradoxalmente, com indiferença absoluta. Artista que 
buscava expor as imagens de sua cultura imediata sob qualquer pretexto, 
possibilidade e meio foi, por excelência, um experimentador. Contudo 
independentemente dos materiais, dos procedimentos infinitos recursos de 
montagem que tanto utilizara, as obras de arte resultantes desse percurso 
chegavam ao público apresentando forte apelo pictórico. (RIZOLLI, 2005, 
p. 140)  

 
 

 
 

Figura 59 
Andy Warhol – Auto retrato. 

 

Durante os anos 50, já apresentava interesse por imagens triviais, pois estas 

também o fascinavam. Pode-se dizer que ao mesmo tempo que produzia sapatos, 

cartazes e folhetos ele publicava grandes séries de desenhos, além de cartões 

relativos a sapatos. Por volta de 1960, quando a Pop Art estava sendo difundida nos 

Estados Unidos, Warhol retratou garrafas de Coca-Cola, no entanto, trabalhos com 

iconografia popular não eram bem recebidos pelas galerias de arte, uma vez que 

muitos artistas já trabalhavam com essa temática e lotavam as galerias com 
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centenas de trabalhos, sem contar que a Pop Art ainda não era um movimento muito 

bem visto pelo público.  

 

Seus primeiros trabalhos começam a aparecer por volta de 1960, abrangendo 

sempre temas que envolviam o mass media: celebridades, condenados, acidentes, 

flores, animais, enlatados, embalagens de papelão como as do sabão Brillo. O fato 

de ter trabalhado na área da publicidade no início de sua carreira influenciou-o 

definitivamente em seus trabalhos. 

 
Sobre a relação de Warhol com a mídia de massa, MCCARTHY diz que o 

prognóstico democrático em seus sentimentos e aterrorizante em suas implicações 

baseava-se em dois temas de interesse direto para os artistas pop: meios de 

comunicação de massa e celebridade. O primeiro fazia parte da explosão ocorrida 

em meados do século passado na comunicação de massa, ou seja, em como a 

televisão e as revistas populares disseminavam a abundância norte-americana. O 

segundo decorrente logicamente do primeiro, reconhecia que a fama dependia do 

reconhecimento do público amplo por meio da exposição da mídia (2002, p. 36). 

 

No ano de 1961, Andy Warhol inicia uma nova fase que o transformaria em 

ícone da Pop Art. Quando visitou a exposição de Roy Litchenstein na Galeria Leo 

Castelli, comentou com o proprietário que possuía um trabalho bastante parecido 

com o de Litchenstein. O dono da Galeria aconselhou-o a mudar e retratar em suas 

telas o que realmente gostava e Andy Warhol recorreu aos enlatados, garrafas de 

refrigerantes, maços cigarros, encontrando assim subsídios para a sua arte. 

Audacioso, Warhol insistia em querer algo diferente e foi aí que começou a trabalhar 

com serigrafia.  

 
O artista obteve fama por majorar os enlatados, símbolo americano da época. 

Em 1962 realizou uma exposição com trinta e dois sabores diferentes de latas das 

sopas Campbell’s, pintadas em serigrafia. No evento, as latas ficaram presas à 

parede remetendo a uma prateleira de supermercados. Não se sabe se existe uma 

ordem cronológica em relação à arrumação dos sabores, o que se sabe é que a 

primeira dela e mais famosa é a sopa sabor tomate, que entrou em mercado no ano 

de 1897.  
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Figura 60 
 “Trinta e duas latas de sopa Campbell’s” (Andy Warhol) / 1962 

 

Em 1962, o mundo artístico estava imerso na transcendência existencial do 
expressionismo abstrato e não estava preparado para assimilar as latas de 
sopa de Warhol, e muito menos 32 latas juntas. Perfeitamente pintadas e 
emolduradas, todas as variedades de sopa, como em um supermercado, 
foram expostas na galeria de Irving Blum, que acertou em comprar todas 
elas quando pareciam que não iriam valer nada. A partir de então, a sopa 
Campbell se tornou o novo ícone da cultura americana e, com a nova 
natureza-morta da cultura pop, arte e publicidade davam as mãos. 
(RODRIGUEZ, 2002, p. 42).”. 
 
 

 
 

Figura 61 
Diversidade de cores das Latas de Sopa.7 

                                                 
7 As latas de sopa fizeram sucesso e o artista continuou com as reproduções em serigrafia mudando apenas as 
cores. 
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“Multiplicando as cópias, elas transformam o evento produzido apenas uma 

vez num fenômeno de massas. Permitindo ao objeto reproduzido oferecer-se à visão 

e à audição, em quaisquer circunstâncias, conferem-lhe atualidade permanente... 

Estão em estreita correlação com os movimentos de massa hoje produzidos”. 

(BENJAMIN, 1983, p.8) 

 

Em sua visão estritamente comercial, considerava a arte mercantilista muito 

melhor do que a arte por ela própria. Mais do que qualquer outro representante da 

Pop Art, Warhol absorveu a necessidade de se trabalhar com imagens facilmente 

reconhecíveis, existindo assim uma identificação imediata do objeto pintado e a 

obra. Caixas de sabão em pó, latas de sopa, garrafas de refrigerantes, notas de 

dólar, tudo o que fosse considerado popular, foi representado em seus trabalhos. 

Assim, o artista transformava objetos do cotidiano em arte, representando uma 

fartura de uma sociedade que não parava de consumir. 

 

 
 

Figura 62 
 “Caixa de Sabão Brillo”  (Andy Warhol) / 1964. 
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Figura 63 
“Cinco Garrafas de Coca” (Andy Warhol) / 1962. 

 
 

 
 

Figura 64 
“Conjunto de caixas de cartão de Brillo, Del Monte e Heins” (Andy Warhol) / 1964 
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Figura 65 
“Flowers” (Andy Warhol) / 1964 

 

 
 

Figura 66 
“Dick Tracy” (Andy Warhol) / 1960 
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Figura 67 
“Serigrafia para a campanha da Vodka Absolut” (Andy Warhol) / 1985 

 
 
 

 
 

Figura 68 
“Superman” (Andy Warhol) / 1960 
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Figura 69 
“Cachorro” (Andy Warhol) / 1957-1958 

 
 

Considerado o mais famoso artista pop, Warhol sempre teve interesse por 

celebridades, fossem elas políticos, estrelas do cinema ou líderes religiosos. Em 

grande parte de seus trabalhos, o artista utilizava imagens de celebridades 

recortadas das revistas para posteriormente pintá-las, onde sempre valorizava as 

principais características da celebridade, por exemplo, a guitarra do cantor Elvis 

Presley, o sinal do líder chinês Mao Tsé-Tung ou a enorme boca do cantor Mick 

Jagger. Em toda a sua carreira, Warhol fez muita fama e fortuna. Sem entender o 

motivo de tanta veneração para com as celebridades, Andy Warhol considerava-os 

vazios e sempre lembrava que todos teriam no futuro “quinze minutos de fama”.  

 
Sobre esse comentário, MCCARTHY observa: 

 
A famigerada previsão de Andy Warhol de que no futuro todos teriam 
quinze minutos de fama era algo mais que uma observação casual que 
rendeu boas matérias (McShine 1989, p. 460). O prognóstico democrático 
em seus sentimentos e aterrorizante em suas implicações, baseava-se em 
dois temas de interesse direto para os artistas pop: meios de comunicação 
de massa e celebridade. O primeiro fazia parte do boom ocorrido em 
meados do século na comunicação de massa, como a televisão e as 
revistas populares que celebravam e disseminavam a abundância norte-
americana. O segundo, decorrente logicamente do primeiro, reconhecia 
que a fama dependia do reconhecimento do público amplo através da 
exposição da mídia (2002, p. 36). 
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Figura 70 
“Dezesseis Jackies” (Andy Warhol) / 1964 

 
 

 
 

Figura 71 
 “Mão” (Andy Warhol) / 1972 
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Figura 72 
“Mick Jagger” (Andy Warhol) / 1975 

 
 
 

 
 

Figura 73 
 “Elvis” (Andy Warhol) / 1964 

 

Marilyn Monroe foi a celebridade mais representada nas composições de 

Andy Warhol. O artista sempre definia bem os lábios da atriz, os destacando-os com 
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a forte maquiagem que a mesma utilizava. Assim como fez com as latas de sopa, 

soube reproduzir Marilyn Monroe através de cores fortes. Mesmo depois da morte do 

maior ícone de Hollywood, Warhol ainda retratou dezenas de serigrafias por admirar 

o mortal que existe por trás do mito, e sua presença generalizada nos meios de 

comunicação. 

 

 
 

Figura 74 
“10 Marilyns” (Andy Warhol) / 1967 

 

 
 

Figura 75 
“Série em negativo: Marilyn” (Andy Warhol) / 1979-1986 
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Figura 76  
“Gold Marilyn” (Andy Warhol) / 1965 

 
 

Para mim, a Monroe é apenas uma pessoa entre muitas outras. E quanto a 
questão de saber se é um acto simbólico pintá-la em cores tão vivas, posso 
apenas dizer isto: foi a beleza que me interessou e ela é bela; e se há 
alguma coisa que seja bela, são as cores bonitas. É tudo. A história é esta, 
ou parecida (HONNEF apud ARIAS, 1979, p. 16). 
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Andy warhol também utilizava em suas telas uma iconografia bastante 

mórbida escolhendo como temática, mortes e desastres, onde ele apresentou em 

suas telas uma série de acidentes automobilísticos, cadeiras elétricas, procurados 

pela polícia, entre outros. 

 

 
 

Figura 77 
 “Cadeira elétrica” (Andy Warhol) / 1965 

 

Warhol era obcecado pela ambição de se tornar famoso e rico. E ele sabia 

que poderia alcançar o sonho americano só pelo trabalho árduo. É interessante 

citar neste contexto que Andy Warhol não teve apenas destaque como artista 

plástico, destacou-se também como produtor de discos e filmes, sendo um dos 

maiores incentivadores do movimento Pop. O artista montou um ateliê, e o 

chamou The Factory, e passou a contar com a ajuda de mais funcionários para 

produzi obras em uma escala quase industrial. The Factory funcionava como uma 

indústria, uma vez que a produção das obras era em massa, Celebridades, 

enlatados, refrigerantes, notas de dólar, tudo era estampado nas telas. A idéia do 
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artista deu certo, pois em apenas dois anos foram produzidos cerca de dois mil 

trabalhos, todos inspirando na cultura popular.  

 

 
 

Figura 78 
Andy Warhol em seu ateliê The Factory 

 

Andy Warhol foi além das pinturas. Ele também, produzia uma banda 

chamada Velvet Underground & Nico. Para capa do disco da banda ele criou a 

famosa banana8. O artista também realizava a filmes de baixo orçamento, a 

exemplo de “Sleep” em que grava um amigo dormindo por quase seis horas, ou 

“Eat” onde ele filma pessoas comendo. Quando questionaram o porquê desses 

filmes a resposta foi clara: “Gosto de coisas chatas”. 

                                                 

8 The Velvet Underground & Nico é geralmente chamado de "álbum da banana", já que possui o 
desenho de uma banana feito por Andy Warhol. As cópias iniciais do álbum convidavam o dono à 
"descascar lentamente e ver" (no inglês, "peel slowly and see", que viria a ser o nome de uma das 
coletâneas da banda). Descascando o adesivo, revelar-se-ia uma banana de cor de carne. Disponível 
em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Velvet_Underground_and_Nico>. Acesso em: 06 abr. 2007 
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Figura 79 
Capa do disco “The Velvet Underground & Nico”. 

 

 
 

Figura 80 
Cena do filme “Sleep” de Andy Warhol. 
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Andy Warhol é considerado o principal artista pop americano, porque soube 

distinguir-se dos outros como um dos mais influentes, criativos e prolíficos artistas do 

século XX. O artista soube retratar em suas obras a década de 50 de maneira 

latente, com suas celebridades e símbolos e o consumismo massificado. A utilização 

de fotografias, cédulas de dinheiro, imagens de celebridades e/ou presidiários 

tornou-o consagrado símbolo da Pop Art. 

 
O artista trabalhou também com uma iconografia banal, utilizando elementos 

que faziam parte do sonho americano, retratando muito a época em que viveu. Ao 

trabalhar com ícones da mídia, Warhol eternizou a história da arte, a cultura da 

sociedade opulenta que, estimulada pela propaganda, interpretava o consumismo 

exacerbado e o bem-estar psicológico. Um registro cabal que evidencia as situações 

econômicas, sociais e culturais de uma sociedade de massa que teve o seu 

American way of life calcado em uma publicidade e uma aterrorizante influência da 

mídia de massa, visando estimular ainda mais o consumismo. Andy Warhol ajudou a 

mudar a maneira das pessoas definirem o que é arte moderna. 
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Relação Entre a Publicidade, 
a Arte e a Cultura do Pós-Guerra 
 
capítulo 6 
 
 
 

Ao falar da Publicidade, da Pop Art e da Cultura do Pós-Guerra, no tocante à 

homogeneidade, faz-se necessário remeter-se também ao popular. Para David 

MCCARTHY (2002, p.15), “o termo popular inicialmente significa o produzido em 

massa e acessível”. Nessa afirmação, considera-se que popular é tudo aquilo que se 

torna público, seja ele consumido como refrigerantes, alimentos, eletrodomésticos, 

ou em forma de cinema e música a partir da divulgação da mídia.  
 

Pop, cultura pop, arte pop, música pop, movimentos pop... São expressões 
habituais em nossos dias, cujo significado parece-nos às vezes confuso. 
Pop quer dizer popular. Quando a arte não utiliza uma linguagem especial, 
mas sai a comum, quando se difunde entre as pessoas, e através do povo 
conserva-se e se torna tradicional, diz-se que é popular que é pop. Pela 
própria definição da palavra popular ou de sua apócope pop, os 
movimentos pop devem ter existido desde a origem do mundo. Com efeito, 
desde o começo de nossa civilização existem a arte, a literatura, a música 
e existem também as pessoas populares (ARIAS, 1979, p. 35). 

 

 Esta afinidade pode ser entendida como uma relação semiótica entre a 

publicidade e o Movimento Pop Art, uma vez que os representantes do Movimento 

Pop utilizavam como principal iconografia, elementos divulgados pela propaganda.  

 
A Pop Art foi um movimento artístico que surgiu na Europa, mas 
desenvolveu-se “imageticamente na mídia norte-americana”, em meados 
do séc. XX após a II Guerra Mundial, em oposição ao expressionismo 
abstrato, estilo que dominava no período. (JANSON, 1996. p. 395). 

 

Em diversas obras da Pop Art, fica clara a utilização do humor e das formas 

estéticas como composição visual, enquanto o layout apresenta-se bem estruturado 

em virtude dos anúncios divulgados pelo mass media, tornando ainda mais notável a 
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inter-relação aqui abordada. “Desse modo os artistas pop podiam usar o sucesso de 

mercado de certos produtos amplamente conhecidos para ajudar a vender seu 

próprio trabalho. Assim, um modo de ter sucesso nos negócios era vender aos 

clientes as imagens de seus próprios gostos reempacotados e santificado pela aura 

das belas-artes”. (MCCARTHY, 2002, p. 32) 

 

É de extrema importância relatar que esta relação teve, por conseguinte, 

expressiva relevância para a mudança nos paradigmas da arte moderna, para o 

conceito da publicidade e para a sociedade. Da mesma forma que os artistas Pop 

utilizam de elementos divulgados pela mídia, hoje técnicas atribuídas por 

representantes do Movimento Pop Art, como as montagens e colagens fotográficas; 

as repetições e as serigrafias são utilizadas ainda hoje em anúncios publicitários e 

nas artes plásticas. 

 

Para comprovar a relação, foram escolhidos cinco anúncios publicitários da 

década de 50 e cinco obras de arte de artistas representantes e de renome da Pop 

Art. Como eu afirmo desde o início que a propaganda influenciou de forma direta a 

Pop Art, sendo assim, primeiramente apresentarei o anúncio e, em seguida a obra, a 

fim de realizar a análise semiótica. Neste caso, cinco análises serão feitas no 

decorrer do capítulo, com várias temáticas abordadas que vão de produtos 

enlatados até a sátira ao American way of life. 

 

Enfatizo que a análise realizada nesta pesquisa é uma forma de comprovar 

subsídios de homogeneidade entre anúncios e obras do Movimento Pop. A amostra 

foi escolhida tendo como ponto de partida a homogeneidade existente entre si. Faz-

se necessário salientar também que a pesquisa visa detectar a relação existente e 

não se aprofundar em um ou outro artista do movimento Pop, bem como em obras 

de arte ou anúncios de marcas específicas.  
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Análise 1 
 
 
ANÚNCIO 
 
- Anunciante: Cosco  
- Ano: 1955 
 

 
 

Figura 81 
Anunciante: Cosco / 1955. 
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OBRA 
 
 
- Título da Obra: “O que exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão 
atraentes?” 
- Ano: 1956 
- Artista: Richard Hamilton 

 

 
 

 
 
 

 
Figura 82  

“O que Exatamente Torna os Lares de Hoje tão Diferentes, tão Atraentes?” (Richard Hamilton) / 1956. 
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RESUMO DA OBRA: Esta obra de Richard Hamilton é considerada a primeira 

obra da Pop Art. O artista atribuiu como técnica a colagem fotográfica. O trabalho foi 

feito no ano de 1956, para a exposição de um grupo do qual fazia parte. Como 

iconografia Hamilton utilizou diversos elementos do cotidiano e imagens figurativas 

recortadas de jornais e revistas, para assim representar o estilo de vida americano.  

TÉCNICA: Colagem fotográfica. 

 
DIMENSÃO: 27 cm x 25 cm 

 
ICONOGRAFIA: Aparelho de som, rádio, conjunto de estofados, televisão 

com a imagem da célebre Elizabeth Taylor, jornais, cartazes de anúncios 

publicitários e filmes, eletrodomésticos, enlatados, um homem com o corpo à mostra; 

uma mulher como dona de casa, realizado seus afazeres domésticos e uma mulher 

em forma de pin-up despida sentada no sofá. 

CONSUMISMO: Percebe-se que a obra é composta de anúncios recortados 

de tablóides da época. Na colagem, apesar de Hamilton fazer um convite ao estilo 

americano de vida, o artista também critica em forma de sátira o consumismo. 

“Se o dadaísmo forçou a expansão de fronteiras, fazendo com que o foco 
parisiense compartilhasse a cena modernista com a Suíça, Alemanha, Itália 
e Estados Unidos, as origens da Pop Art tem endereço certo: a Inglaterra 
que, por meio de uma colagem de Richard Hamilton, em 1956, pergunta ao 
mundo: Exatamente, o que torna os lares de hoje tão diferentes, tão 
atraentes? Essa pequena obra se refere exatamente ao consumismo 
americano” (RIZOLLI, 2008, p.123). 

 
 

MULHER (ESCADA): Retrata a imagem da dona de casa, a realizar os 

afazeres domésticos, deixando assim a casa sempre limpa e impecável.   

ELETRODOMÉSTICOS: Nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, a 

indústria de eletrodomésticos norte-americana começou a crescer 

desenfreadamente. Os eletrodomésticos faziam parte do sonho de muitas donas de 

casa e foram fabricados de forma exagerada na época para ajudar as donas de casa 

em seus afazeres. Na escada retratada na obra, pode-se perceber a utilização de 

aparelhos modernos da época, a bem como dizer um aspirador de pó.  
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MULHER (SOFÁ): Representa o “ócio” das mulheres da época uma vez que 

elas passavam o dia em casa, cuidando apenas dos afazeres domésticos e 

assistindo aos lançamentos divulgados pela propaganda. Essa personagem está 

despida no sofá, semelhante a uma pin-up. 

 
HOMEM: Retrata a virilidade masculina, o culto ao corpo e a atração das 

mulheres por homens semelhantes. Sua imagem é a que mais chama atenção 

dentro da colagem de Hamilton, chegando a ser desproporcional em relação aos 

outros elementos da obra. 

HOMEM e MULHER: Neste trabalho de Richard Hamilton, fica bem clara a 

imagem do homem e da mulher, ressaltando algumas características da época as 

quais estão bastante evidenciadas. O casal aparenta estar muito feliz, os dois numa 

sala repleta eletrodomésticos a presunto enlatados. 

TELEVISÃO: O eletroeletrônico mais consumido na época. Nele aparece à 

imagem da atriz Elizabeth Taylor, considerada a dama do cinema. 

 
MÍDIA: Cartazes de filmes, jornais e revista era uma forma de divulgação de 

produtos da época. 
 

ANÁLISE: A colagem de Richard Hamilton foi feita no ano de 1956. Mesmo 

tendo sido realizada em meados do século passado, ela é bastante atual, a começar 

pelo nome “O que Exatamente Torna os Lares de Hoje tão Diferentes, tão 

Atraentes?”. O pôster mostra um casal muito feliz com seus aparatos eletrônicos 

domésticos, e diversos elementos divulgados pela propaganda da época que se 

tornaram populares pela propagação da mesma. Muitos desses elementos foram 

divulgados, também, pelos representantes do Movimento Pop. Os novos 

eletrodomésticos lançados naquele período eram considerados uma “febre”, sendo 

objetos de desejos das donas de casa, que por sua vez assistiam aos anúncios com 

as famosas garotas propaganda. Na televisão, aparece a imagem da atriz Elizabeth 

Taylor, a qual fazia nesta época diversas aparições em anúncios publicitários, 

constituindo-se garota propaganda dos principais anunciantes da década. A imagem 

da mulher a realizar os afazeres domésticos é caracterizada, uma vez que a 

propaganda passou a divulgar de forma latente os objetos do lar especificamente 
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fabricados e direcionados para a mulher. Uma coletânea completa da imagética pop 

e suas fontes de inspiração, com uma revista de quadrinhos pendurada na parede 

como se fora um quadro, a lata de presunto em cima da mesa exposta como 

escultura e destacando as atraentes mercadorias de consumo. No sofá, a mulher 

despida em forma de pin-up, representa uma técnica de arte que é apreciada por 

diversos publicitários em anúncios e também em obras dos artistas Pop. É 

interessante fazer uma comparação desta obra com o anúncio da Cosco. A marca 

foi referencia à época na venda de carrinhos de lanches. Por mais que a mulher 

esteja sentada no sofá conversando com o marido, este está de pé, mais uma vez 

mostrando que o homem está sempre acima da mulher. E da mesma forma que uma 

das mulheres da obra de Hamilton limpa a casa, a do anúncio da Cosco arruma a 

cozinha e serve os convidados da casa, mostrando a abordagem já comentada no 

início da pesquisa, segundo a qual mulher está sempre a realizar os afazeres 

domésticos e a servir o homem e ainda sorridente. 
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Análise 2 
 

 
ANÚNCIO 
 

- Anunciante: Coca-Cola  
- Ano: 1953 
 
 

 
Figura 83 

Anunciante: Coca-Cola / 1953 
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OBRA 
 
 
- Título da obra: ‘210 Garrafas de Coca-Cola’  
- Ano: 1962 
- Artista: Andy Warhol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84 

“210 Garrafas de Coca-Cola” (Andy Warhol) / 1962 
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RESUMO DA OBRA: Para compor o trabalho, Andy Warhol reproduziu 210 

garrafas de Coca-Cola, o refrigerante mais consumido no mundo. O exagero na 

quantidade de refrigerantes retratava a imagem das indústrias que estavam sempre 

fabricando seus produtos em massa, remetendo assim ao consumismo exacerbado 

em uma tela que possui quase três metros de largura. 

 
TÉCNICA: Serigrafia e acrílico sobre tela. 

 
Para Warhol, a pintura foto-serigráfica era um meio imediato e direto para 
apropriar-se de uma imagem. Era um método fácil de usar, adaptado a 
infinitas reproduções e extremamente atraente devido a sua natureza de 
montagem – demonstrada pela articulação de imagem e materialidade. 
(RIZOLLI, 2005, p. 143) 

 
 
DIMENSÃO: 208 cm x 267 cm 
 
ICONOGRAFIA: 210 garrafas de refrigerantes da marca Coca-Cola. 

 
CORES: Na obra, Andy Warhol respeita as cores originais do produto: 

vermelho, preto e branco. 

 
CONSUMISMO: As garrafas estão todas empilhadas como se estivessem em 

uma prateleira de supermercado e certamente foi isso o que o artista quis passar. 

Reproduzindo as imagens das garrafas de Coca-Cola 210 vezes, Warhol tornou 

essa obra bastante industrial. Para o artista, a Coca-Cola era um símbolo de 

igualdade social. Com afinco isso pode ser constatado em uma de suas célebres 

frases: “Pode-se estar olhando a televisão e vendo Coca-Cola, e saber que o 

presidente bebe Coca-Cola, que Liz Taylor bebe Coca-Cola e, pense bem, você 

pode beber Coca-Cola” (WARHOL apud RODRIGUEZ, 2002, p. 45). 

 
ANÁLISE: A atração dos representantes do movimento Pop Art por garrafas e 

marcas de refrigerante era notável nos anos seguintes à Segunda Guerra Mundial. 

Além da Coca-Cola, outras marcas como a Pepsi também foram promovidas, pela 

mídia e pela arte, quando retratadas em obras de renomados artistas. Beber coca-

cola é um estilo de vida ela é um exemplo de marketing no planeta. A Coca-Cola 

representa economia e política. O refrigerante é símbolo do poder econômico 

americano até os dias de hoje. A marca Coca-Cola tornou-se um hábito de 

consumo. Uma vez fabricada para a massa e divulgada pela mídia, tornava-se 
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consideravelmente popular. A homogeneidade está na utilização de elementos 

populares que faziam parte do cotidiano da sociedade, fabricados em série e 

divulgados pela propaganda. A Coca-Cola foi um produto bastante representado 

pela mídia entre os anos 50 e 60. Pode-se ressaltar também que sua imagem 

representou e muito o símbolo do consumismo americano. No anúncio publicado em 

1953, foram utilizadas as cores vermelho, branco e preto e tonalidades de cinza. 

Apesar de informações serem de extrema importância para se vender algo, tais 

como as características e atributos do produto, a Coca-Cola não precisava disso 

para vender. O anúncio é leve, sem muita cor e sem muita informação. As garrafas 

de refrigerante estão abertas e postas em cima de uma mesa. Ao lado da logomarca 

da Coca-Cola, vem a frase: “Hospitality can be easy” (Receber pode ser fácil). 

Percebe-se também que o anúncio de 1953 possui apenas três garrafas abertas, 

porém uma quantidade enorme de tampinhas do refrigerante, remetendo ao 

consumismo do refrigerante e mostrando que outras pessoas beberam Coca antes 

de o anúncio ser retratado. Assim como o anúncio mostra o consumo do refrigerante 

através de diversas tampas postas em cima da mesa, Warhol demonstra o mesmo 

consumismo só que através da serigrafia. O exagero do consumo do refrigerante 

pode ser visto na quantidade de garrafas representadas em uma tela de 

aproximadamente três metros de altura e de largura (208 cm x 267 cm.). Não só na 

década de 50 como nos dias atuais, a Coca-Cola é bastante divulgada, sendo 

considerada o refrigerante mais popular do mundo. A popularidade da marca fez 

com que artistas do movimento percebessem tamanho sucesso e representassem a 

bebida em seus trabalhos.  
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Análise 3 
 

 

ANÚNCIO 
 

- Anunciante: Tru-Glo 
- Ano: 1950 
 

 
 
 

Figura 85 
Anunciante: Tru-Glo (Marinlyn Monroe) / 1950 
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OBRA 
 

- Título da obra: “Marilyn”  
- Ano: 1962 
- Artista: Andy Warhol 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 86 

“Marilyn” (Andy Warhol) 1962 
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RESUMO DA OBRA: A obra de Andy Warhol retrata a imagem de Marilyn 

Monroe, sex simbol mais conhecido de Hollywood. Marilyn foi representada em 

diversas obras do artista, que a considerava como sendo a sua celebridade favorita.  

 
TÉCNICA: Serigrafia e acrílico sobre tela.  

 
DIMENSÃO: 91,5 cm X 91,5 cm 

 
ICONOGRAFIA: Marilyn Monroe, celebridade e símbolo sexual da década de 

50. 

 
CORES: Cores fortes para retratar os traços mais característicos da atriz, 

como o batom vermelho nos lábios e o seu cabelo loiro contrastam com a cor do 

fundo. Esta obra tem como cor de fundo laranja, mas o artista também retratou 

diversas outras cores na composição desta mesma obra. 

  
 CARACTERÍSTICA: Apesar das cores alegres, fica claro o sorriso triste da 

atriz e a vontade de não ser celebridade e sim amada pelas pessoas. 

 
RELAÇÃO: O artista teve a idéia de representar a atriz a partir da mídia, por 

volta de 1960. Cinema, publicidade, revolução cultural, televisão. Celebridades da 

época eram bastante utilizadas para divulgar produtos em campanhas publicitárias, 

uma vez que eram bem vistas pelo público consumidor. Além de terem bastante 

destaque na mídia, estas eram retratadas de maneira significativa em obras do 

movimento Pop Art. Andy Warhol foi o representante do Movimento Pop que mais 

utilizou celebridades em suas obras, de líderes políticos a cantores de rock, o artista 

reproduzia as imagens recortadas de revistas e de anúncios, utilizando na maioria 

das vezes a técnica da serigrafia. No caso de Marilyn Monroe, ele sempre utilizava a 

mesma imagem, mudando apenas a composição das cores. A popularidade da atriz 

e o fato notório de ser símbolo sexual fizeram com que a sua imagem fosse das 

telas do cinema para as telas de renomados artistas do mundo da arte. Outros 

representantes do movimento como James Gill e Robert Indiana também retrataram 

a imagem atriz, mas nenhum possuiu tanto destaque como Andy Warhol. Assim 

como na obra “Marilyn” pintada em 1962, no anúncio pode-se ver que a marca Tru-

Glo, vende maquiagem em destaque, uma base liquida e um batom vermelho, esta 

que era a cor preferida de batom da atriz. O Anúncio da Tru-Glo fala de glamour e 
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feminilidade e até os dias de hoje, quando pensamos em glamour automaticamente 

ligamos a Marilyn Monroe, uma vez que ela é considerada a celebridade mais 

glamourosa que existiu sendo assim, na época a melhor imagem para vender 

maquiagem seria Marilyn Monroe. Todo o glamour da atriz imposto pela mídia fez 

com que Andy Warhol também passasse essa imagem glamourosa, através do olhar 

sexy, do batom vermelho escuro. Assim como a mídia de massa fez com a imagem 

da atriz, o artista também comercializou a imagem da loira. 
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Análise 4 
 

 

 

ANÚNCIO 
 

- Anunciante: Chun king 

- Ano: 1953 
 

 

 
 

 
Figura 87 

Anunciante: Chun king / 1953 
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OBRA 
 
- Título da obra: ‘natureza-morta nº 24’ 

- Ano: 1961 

- Artista: Tom Wesselmann 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 88 

“Still Life #24” (Tom Wesselmann) / 1962 
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RESUMO DA OBRA: A natureza morta remete ao retrato do consumismo 

americano da época. No caso da natureza morta como temática da Pop Art, 

representa elementos sem vida. É possível perceber aqui as cores do patriotismo do 

povo americano, retratado através da cortina e da toalha na mesa. Nota-se também 

o exagero na quantidade de marcas presentes na obra. 

 
TÉCNICA: Tinta acrílica polimerizada sobre madeira. 

 

DIMENSÃO: 122 x cm 152,1 cm  x 20 cm 
 
CORES: É possível perceber aqui as cores do patriotismo do povo 

americano, retratado na cortina. Já os objetos possuíam as cores tradicionais de 

suas embalagens. 

 
ICONOGRAFIA: Enlatados, marcas de cigarro, molho para salada, milho 

verde, frutas e uma bela paisagem. A bela imagem que se ver através da janela 

remete ao bem estar do consumismo. 

 
CONSUMISMO: O trabalho de Tom Welsselmann retrata elementos 

consumidos diariamente. Marcas de cigarros; de molhos para salada; e de enlatados 

que eram bastante populares na época. Salienta também a mesa farta do povo 

americano, uma vez que fica claro que os elementos estão postos em uma mesa. 

 
ANÁLISE: A utilização de marcas conhecidas e divulgadas pela publicidade 

da época fazia com que se tornassem ainda mais populares e, assim, motivo para 

serem retratados em trabalhos de artistas Pop. A prosperidade do pós-guerra em 

relação ao povo americano fica clara na obra, uma vez que a bandeira americana 

aparece ao fundo, não implicitamente, mas através da cortina e da toalha de mesa. 

É possível dizer assim que os representantes do movimento Pop ficaram famosos 

por utilizarem como elemento principal objetos de consumo, os quais faziam parte 

do cotidiano da população. Tais produtos vendáveis estavam sempre disponíveis 

nas gôndolas dos supermercados, uma vez que a propaganda os divulgava e eles 

iam direto para as prateleiras dos supermercados ou lojas, para os lares dos 

consumidores e em seguida para as telas dos artistas. Marcas de cigarros, de 

molhos para salada, e de enlatados que eram bastante populares na época. A tela 
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salienta também a mesa farta do povo americano, já que fica claro que os elementos 

estão postos em uma mesa, vangloria e abundancia em plena crise do pós-guerra. 

Enlatados eram bastante divulgados na época. Produtos já prontos que vinham 

enlatados retratavam a o ato de cozinhar com praticidade. Tal praticidade era 

mostrada nos mínimos detalhes indicando à dona de casa que os alimentos 

enlatados são tão bons quando a alimentação preparada em casa. No anúncio, 

percebe-se a felicidade da dona de casa ao segurar os produtos enlatados Chun 

King, retratando a satisfação da mulher em ser dona de casa. Nele também são 

vistas imagens do prato já pronto e dos vários sabores de enlatados. Nota-se que 

com a utilização desses objetos do cotidiano, os artistas por sua vez, acabavam por 

representar o consumismo da época, o crescimento das indústrias, entre outros 

acontecimentos que marcaram o período do pós-guerra. As próprias pinturas se 

mostravam altamente vendáveis como mercadorias neste período.  
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Análise 5 
 

 

ANÚNCIO 
 

- Anunciante: Fogão General Electric 

- Ano: 1954 
 

 
 

Figura 89 
Anunciante: Fogão General Electric / 1954 
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OBRA 
 
- Título da obra: É um fator psicológico que o prazer melhora sua disposição  

- Artista: Eduardo Paolozzi 

- Ano: 1948 

 

 
 
 

Figura 90 
“É um fator psicológico que o prazer melhora sua disposição” (Eduardo Paolozzi) / 1948 
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RESUMO DA OBRA: Assim como a obra de Richard Hamilton “O que 

exatamente torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?”, a obra de Eduardo 

Paolozzi contém diversos elementos do cotidiano relembrando a imagem da “boa” 

dona de casa. A obra é dividida em duas partes. Na primeira a dona de casa está na 

cozinha; e na segunda ela se encontra arrumando o quarto de uma criança.  

 
TÉCNICA: Colagem montada sobre cartão. 

 
DIMENSÃO: 36,3 cm x 34,4 cm 
 
CARACTERÍSTICAS: Obra dividida em duas partes. A primeira possui uma 

cozinha repleta de eletrodomésticos e uma dona de casa e a segunda outra dona de 

casa arruma o quarto de uma criança. 

 
ICONOGRAFIA: Aspirador de pó, geladeira, fogão, máquina de lavar, 

panelas, talheres, prateleiras, cama, vassoura, brinquedos, livros, tapete. 

 
Colagem superior (cozinha): 

 
MULHER: É retratada uma dona de casa, realizando os afazeres domésticos. 

Percebe-se que a mulher está sorrindo, mostrando assim a “felicidade” que lhe é 

inerente. 

 
COZINHA: Deixa subentendido que o lugar da mulher é na cozinha. Percebe-

se também a arrumação do local, pois tudo está em seu devido lugar. O trabalho 

tinha que ser bem feito, uma vez que esta era a sua função, além de estar repleta de 

eletrodom 

 

ELETRODOMÉSTICOS: Os objetos de desejo de toda a dona de casa, uma 

vez que foram fabricados para suprir as suas necessidades. 

 
Colagem inferior (quarto): 

 
MULHER: assim como na colagem superior, esta mulher também realiza a 

sua função, que é a de deixar o ambiente limpo e arrumado. 

 
QUARTO: Quarto de uma criança repleto de brinquedos. 
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ANÁLISE: É possível perceber nas obras, que os trabalhos de Richard 

Hamilton e de Eduardo Paolozzi foram consideradas uma verdadeira sátira sobre o 

consumismo. Os artistas sobrecarregavam suas obras com elementos comerciais de 

consumo diário, retratando as colagens com recortes de revistas, a prosperidade do 

período pós-Segunda Guerra Mundial. A temática utilizada foi toda embasada na 

vida cotidiana da sociedade do pós-guerra, retratando também, de forma irônica, o 

“ócio” das donas de casa da época. Era comum em obras dos pioneiros do 

movimento Pop a utilização de eletroeletrônicos na composição. Fogões 

ultramodernos eram objetos de desejo da maioria das donas de casa. Quanto mais 

botões o produto tivesse, melhor. Este anúncio da General Electric de 1954 é 

dividido em três partes. Podemos dizer que há uma conversa semiótica afinada 

entre o anúncio e a colagem de Eduardo Paolozzi “É um fato psicológico que o 

prazer melhora sua disposição”, na qual fica clara a felicidade da mulher, sempre 

sorridente e bastante arrumada, até mesmo durante o momento em que está 

cozinhando. Percebe-se neste, uma semelhança com as obras dos dois precursores 

no Movimento, onde a mulher tem a necessidade de ter em sua cozinha aparelhos e 

utensílios domésticos mais modernos. 
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Conclusão 
 

 

 

A Pop Art foi um movimento artístico que fascinou e ainda fascina grandes 

artistas, ressalvando também que este é considerado o movimento mais americano 

de todos, uma vez que os representantes dessa vertente se inspiravam no modo 

como a sociedade americana vivia na época. Já a propaganda da década de 50 

mudou de forma significativa a maneira de anunciar, por conta das mudanças 

ocasionadas pelo fim da Segunda Guerra Mundial.  

 

Através também deste contexto, podemos afirmar que a publicidade e a Pop 

Art sempre andaram juntas, por isso a relação entre elas é mais abrangente do que 

muitos imaginam, uma vez que se unem em diversos sentidos.  

 

Falar de uma relação semiótica entre propaganda e Pop Art, é falar de uma 

homogeneidade que existiu entre ambas as temáticas, uma vez que a iconografia 

representada pelos artistas era idêntica ao que a mídia de massa, digamos ao que a 

publicidade divulgava na época. Assim, a semiótica serve para analisar a relação 

entre uma coisa e o seu significado, no caso deste trabalho de dissertação, a 

semiótica servirá para analisar a relação entre a publicidade e a arte. 

Nesta consideração, através das análises realizadas no capítulo de número 6, 

comprovou-se que a publicidade e a Pop Art possuíram em suas maneiras de 

representar uma semelhança surgida em meados do século passado, no momento 

em que a sociedade ficava mais consumista mesmo estando saindo da crise 

ocasionada pelo fim da Segunda Grande Guerra.  

 

Expressão surgida na Inglaterra em meados do século passado, a Pop Art, 

abreviação de Popular Art apareceu através da necessidade de um grupo de artistas 

estudarem um conjunto de iconografias surgidas nos novos domínios da 
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comunicação de massa que na época adquiria um desempenho cada vez mais 

relevante na cultura. Características como consumível, de baixo custo, sexy, 

produzida em massa são nexos da linguagem.  

 

A Pop Art e a publicidade utilizam-se do popular até os dias atuais, pois 

somos mediados por cenas, interfaces entre o homem e o mundo capitalista e pela 

idolatria, e então passamos a viver em função de imagens e não usa-las em razão 

ao entendimento do contexto. 

 

Os artistas representantes do Movimento abordado se inspiraram na 

publicidade e na mídia de massa, criando assim uma apurada e característica 

maneira de interpretar o cotidiano. Podemos dizer que o movimento popular é uma 

imitação da vida, da nossa vida que está estampada em todos os locais, sejam em 

jornais, revistas, panfletos, cartazes, televisão.  

 

A Pop Art foi a afirmação de uma sociedade emergente. E sua herança está 

por aí ainda hoje quando nós nos abrimos uma revista ou olhamos para o horizonte 

e vemos o cartaz com a bela mulher vendendo o novo perfume ou um luminoso de 

uma marca de refrigerantes em um restaurante. 

 

O Pop é versátil, uma vez que mistura diversas técnicas como colagens 

fotográficas, serigrafia, escultura, pintura entre outras técnicas surgidas no âmbito do 

pós-guerra A Pop Art foi uma crítica ao consumismo o qual era expresso por 

imagens da propaganda. 

 

Foi possível detectar através do estudo e das análises de obras e de anúncios 

publicitários e também da referida época, considera-se que o movimento Pop Art e a 

propaganda da década de 50 direcionavam os produtos e as obras para a 

sociedade, onde a forma retratada era muitas vezes até igual em relação a imagem 

da sociedade do pós-guerra. 

 

A sociedade norte-americana sucessivamente foi estimulada pela mídia de 

massa, que interpretava deliberadamente o consumismo como uma medida de 

sucesso financeiro. A Pop Art foi deliberada por imagens de bens materiais e da 
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cultura popular. Pode-se dizer que seus representantes inauguraram uma nova arte: 

uma arte comercial. A análise de anúncios publicitários dos anos 50 e das obras do 

Movimento Pop Art, teve a intenção em comprovar que o Movimento Pop Art foi 

totalmente inspirado na mídia de massa, esta que é divulgada pela publicidade. 

 

A relação homogênea aqui estabelecida comprovou a similaridade entre a 

propaganda e a Pop Art, similaridade que começou a aparecer nos anos seguintes a 

Segunda Guerra Mundial. Por meio da comparação dos anúncios e das obras arte, é 

evidente que os artistas pop utilizavam como iconografia elementos divulgados pela 

propagação da propaganda.  
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P O P   A R T   e   P R O P A G A N D A:  

U M A   R E L A Ç Ã O   I N T E R D I S C I P L I N A R 
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