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Resumo 
 

Nesse trabalho trataremos da análise da influência de 
movimentos artísticos da arte contemporânea no design brasileiro. 
Iremos realizar um levantamento dos principais movimentos e seu 
impacto no Brasil, além uma análise de como a estética agrega um 
valor emocional ao artefato. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Desde o surgimento de distintos movimentos artísticos, 
esses surgiram da sociedade e para a sociedade. Reflexos da 
cultura de um povo podem possuir alcance local, regional, 
nacional ou mundial se analisarmos as épocas de cada movimento 
e o poder da comunicação regente no momento.  

Obviamente quanto mais a comunicação se tornou ao 
alcance de todos, tais movimentos foram possíveis influenciar um 
número maior de pessoas dentre as quais estavam aqueles que 
produziam artefatos gráficos dentro dos seus países. 

Podemos observar que até mesmo na antiguidade a arte 
mesmo que não exposta de uma forma explicita, mas incutida 
principalmente em arquitetura e monumentos e posteriormente 
sendo geradas as pinturas expostas nesses lugares já citados, 
causava influência à cultura daquele povo, criando até mesmo 
uma identidade cultural. Isso pode ser facilmente observado em 
lugares de grande importância histórica como Egito antigo e até 
mesmo em Roma, onde as colunas e estéticas greco-romanas 
sempre ressurgem através dos movimentos artísticos ao longo da 
história. 

"Cultura é um processo cumulativo e o homem é o 
resultado do meio cultural em que foi socializado" (LARAIA, 
2009). A sociedade é o palco de diversas culturas. A cultura são 
as raízes de um povo. Os elementos que influenciam as tendências 
culturais de um povo são dados através de estéticas, ambiente, 
diversidades, modos de viver. Somos todos criadores e 
propagadores da cultura e a arte é um dos meios culturais de 
grande expressão em um meio social. Dentro deste âmbito inclui 
diversas ramificações como parte deste processo cumulativo. 

"A diversidade cultural aparece em cenários onde a 
pluralidade de origens sociais e étnicas caracterizam a formação 
de um ambiente e da dinâmica sociocultural de uma sociedade" 

(ROIZENBRUCH, 2009). Em um país como o nosso onde a 
diversidade está enraizada desde os primórdios que os espanhóis e 
portugueses chegaram ao solo tupiniquim, e consequentemente ao 
processo restante de ocupação territorial e colonização, a 
propensão a aceitar a diversidade está presente em nossa cultura 
desde esta época. Fomos unificados por 
uma língua e distribuídos dentro de um limite geográfico que  
determinou nossa cultura mãe, mas ainda assim tivemos que 
aprender a lidar com a diferença de nossos próprios vizinhos 
dentro de nosso país que traziam consigo referencias de 
sua pátria original, sejam os descendentes de alemães ao sul ou 
as raízes africanas trazidas com os escravos. 
 Ao colocar a influência artística sob esse âmbito de 
visão, é possível entender com uma maior facilidade o objeto 
desse estudo. Verificar qual estética adotada no Brasil na época 
em que decorre o movimento contemporâneo e se ela será 
observada no mesmo padrão. Portanto, o propósito é identificar se 
há algum nível de influência como ocorria com tanta evidencia na 
antiguidade. A influição desta em nosso país pode ser um pouco 
difícil de identificar, já que com um nível de comunicação rápido 
e de grande amplitude que vivemos hoje pode gerar a própria 
derivação do movimento além de eventualmente sofrer uma 
interferência ou adaptação da cultura local e seus valores. 

Contudo poderemos compreender até que ponto arte e 
design se fundem e entender até que ponto ele busca inspiração 
em movimentos artísticos caracterizados pelo avanço da 
globalização, cultura de massa, desenvolvimento de novas 
tecnologias e mídias aos quais se mesclam com a arte, partir 
desses resultados poderemos também fazer uma breve análise de 
como essa estética agrega um valor emocional e cultural na 
influência do consumo desses produtos, sejam eles artefatos de 
apelo visual até produtos, embalagens e logos pautados 
principalmente no processo da arte em detrimento do objeto.    

A importância desse artigo é verificar se ocorre essa 
influência analisando padrões estéticos perceptíveis claramente na 
era contemporânea, e realizar estudos comparativos com artefatos 
produzidos no Brasil.  

Investigar até que ponto ele influenciou o design 
brasileiro focando no setor gráfico e qual movimento dentro desta 
era obteve mais destaque em nosso território. Com tudo 
poderemos compreender até que ponto arte e design se fundem e 
entender até que ponto ele busca inspiração em movimentos 
artísticos. 

A partir desses resultados poderemos também fazer uma 
breve análise de como essa estética agrega um valor emocional e 
cultural na influência do consumo desses produtos, sejam eles 
artefatos de apelo visual até produtos, embalagens e logos. 



2. LEVANTAMENTO DOS MOVIMENTOS 
ESTÉTICOS ARTÍSTICOS 
CONTEMPORÂNEOS MUNDIAIS 
 

No âmbito artístico, para se entender o movimento ao 
qual se quer estudar precisa também analisar o que ocorreu 
anteriormente e as ocorrências históricas para o despertar de um 
novo movimento. Sucintamente, a arte contemporânea desperta 
após a segunda guerra mundial, também sendo conhecida como 
pós-modernismo e se prolongando até os dias atuais.  
 Essa nova visão se dá nos processos artísticos em 
detrimento do objeto quanto imagem. O novo aspecto é 
decorrente do surgimento de novas mídias e tecnologias, do 
avanço da globalização e cultura de massa gerando assim novas 
experiências na área cultural-artística. Então a arte contemporânea 
passa a se preocupar mais com o conceito e o significado do 
objeto do que o valor estético do objeto artístico final. Caracteriza 
então um tipo de manifesto onde o artefato sempre terá um valor 
subjetivo.  

A escolha da Arte contemporânea se dá pela liberdade 
de criação e diversidade de estilos na abrangência de linguagens 
artísticas, (dança, música, moda, pintura, teatro, escultura, 
literatura...). São expressões de mudanças de uma era industrial 
para uma era tecnológica de informação e comunicação que 
proporcionou mudanças significativas nos campos da cultura e da 
arte. 

É um movimento que surge na segunda metade do 
século XX, denominado pós-guerra e se prolonga até os dias 
atuais propondo expressões “artísticas originais” a partir de 
técnicas inovadoras. 

Ele é caracterizado pelo avanço da globalização, cultura 
de massa, desenvolvimento de novas tecnologias e mídias aos 
quais se mesclam com a arte. Oferecendo assim novas 
experiências artístico-culturais, pautadas principalmente no 
processo da arte em detrimento do objeto. 

Desta forma, o movimento prioriza principalmente, a 
ideia, o conceito, a atitude, acima do objeto artístico final. O 
objetivo é a produção da arte, enquanto há uma reflexão sobre ela. 

Foi desta maneira que tal movimento rompeu com a arte 
moderna, abandonando paradigmas e trazendo valores para 
constituição de uma nova mentalidade ao mesmo tempo em que 
abriu espaço para diversos estilos. 

Quanto aos movimentos que mais se destacaram 
mundialmente, esses foram: 

 
2.1 ARTE CONCEITUAL  

 
Surgiu nos meados dos anos 60 e 70 originalmente na 

Europa e nos Estados Unidos, basicamente representando uma 
vanguarda de transição entre a arte moderna para a 
contemporânea. Esse movimento preocupava-se em criar reflexões 
visuais em seus expectadores, os levando a reflexão até mesmo da 
própria estética.  

Marcel Duchamp (1887-1968) precursor do movimento 
já na década de 50 a partir do instante em que colocou um 
mictório no museu e chamou de arte. Apesar de ser uma atitude 
inesperada e polêmica, ela levou a reflexão do que seria arte, 

levando as pessoas a refletirem quais eram os limites do artístico e 
o conceito de arte que o artista estaria disposto a apresentar, 
independente do objeto artístico.  

 
2.2 POP ART 
 

Movimento que surgiu nos anos 50 na Inglaterra e que 
atingiu seu auge nos anos 60 em Nova York e consiste numa 
interpretação artística da cultura popular e de massas. Seus artistas 
ironizavam os símbolos da cultura de massa de modo a manifestar 
uma critica ao capitalismo e ao consumo. Também buscou 
evidenciar a crise artística do sec. XX e se recusava a separar a 
arte da vida e vice versa, dai foi capaz de se conectar rapidamente 
as grandes massas por se utilizar símbolos bastante conhecidos de 
seus receptadores.  

 
2.3 OP ART 
 

Outro movimento que atingiu seu auge nos anos 50 e 
também em Nova York. Baseava-se principalmente na ilusão de 
ótica e recursos visuais e através deles, mostrar como as 
possibilidades eram ilimitadas e que havia grande possibilidade de 
mutações. Foi considerada uma variação do expressionismo 
abstrato. 

Imagem 1- Peça de Marcel 
Duchamp  
Fonte: portal.fae.ufmg.br 

Imagem 2 - Andy Warhol - Marilyn Monroe 
Fonte: pinterest.com 

Imagem 3 – Op art. Fonte: pinterest.com 



2.4 EXPRESSIONISMO ABSTRATO 
 

Ocorreu no período pós-guerra, também sendo 
conhecida como Escola de Nova York por ser associado a um 
grupo de artistas que foram importantes para o movimento, tal 
como Jackson Pollock. Atingiu influência mundial e colocou NY 
como um dos mais importantes centros de arte do mundo. 

Foi influenciado pelas vanguardas do cubismo, 
surrealismo e futurismo. Possui uma liberdade artística, 
subjetivismo e espontaneidade na hora da criação onde muitas 
vezes o artista não possuía uma ideia previa quando ia pintar. 
Trouxe também influencia do existencialismo e psicanálise.  

2.5 ARTE URBANA 
 

É a arte encontrada nos meios urbanos, onde o cidadão 
poderá se deparar com ela em qualquer lugar da cidade, sem 
necessariamente se dirigir a um lugar de cunho cultural. Apesar de 
expressões assim já ocorrerem pelo mundo, foi conhecida como 
movimento artístico nos anos 70, surgindo em Nova York e sendo 
eternizada por meio de fotografias, já que no meio urbano o 
tempo de duração e conservação é relativamente pouco.  

Os temas abordados são geralmente de origem critica 
econômica, politicas e sociais. Esse movimento ganha um grande 
valor cultural já que é a forma de expressão das minorias que 
desejam mostrar sua arte ou manifesto de forma independente.  

2.6 MINIMALISMO 
 

Novamente, esse movimento surgiu em NY entre os 
anos 50 e 60 e faz referência aos movimentos culturais e estéticos 
da época que priorizavam o uso mínimo de recursos, reduzindo 
todo os aspectos das obras ao seu nível essencial e descartando as 
futilidades. 

 O critico de arte e filosofo Richard Arthur Wollheim 
(1923 – 2003) já apontava o minimalismo como um dos 
movimentos que mais influenciariam a arquitetura, design, 
desenho industrial e artes visuais durante aquele século e hoje 
podemos dizer que essa influencia ainda perdura em alguns casos. 
O minimalismo se tornou atemporal. 

 

2.7 ARTE POVERA 
 

Movimento de vanguarda que surgiu na Itália na década 
de 60 e foi até os meados de 70, se espalhando por toda Europa. 
Assim como o Pop Art, utilizava-se da arte como meio para 
manifestar a critica sobre a sociedade de consumo e o capitalismo 
utilizando matérias naturais e de qualidade baixa para mostrar a 
efemeridade através desses além de provocar uma reflexão estética 
sobre o artefato artístico ao “empobrecer a arte” utilizando esses 
recursos.  

Os artistas que aderiram a esse movimento 
manifestavam também uma oposição a outros que aconteciam na 
mesma época como o modernismo e o pop art. Criticavam a 
comercialização do objeto artístico e se utilizava das temáticas da 
natureza e do cotidiano. 

 

Imagem 4 – Obra de Wassily Kandinsky 
Fonte: carloslohse.blogspot.com 

Imagem 5 - Frida Kahlo - Richard 
Huñis 
Fonte: flickr.com 

Imagem 1 Obra de Mondrian 
Fonte: blog.construtoralaguna.com.br 

Imagem 2 - Pistoletto, Venus of the Rags, 1967 ("Venus dos Trapos") 
Fonte: arte.seed.pr.gov.br 



 
2.8 ARTE CINÉTICA 
 

Movimento da década de 50 que surgiu em Paris, 
França. Como o nome sugere, a principal característica em seus 
artefatos é o movimento e a dinâmica.  O movimento da Op Art 
está bastante ligado à proposta da arte cinética, já que os artistas 
de ambos se utilizavam de ilusões de ótica para criar a sensação 
de movimento em artefatos estáticos. Nesse movimento destacam-
se principalmente as esculturas de Alexander Calder (1887 – 
1968). 

 
2.9 BODY ART 
 

Tendência artística que surgiu na década de 60 e que 
consistia de usar o corpo humano como suporte e passa a ser a 
tela criando um conceito de obra viva. A partir desse os artistas 
ultrapassam os limites das telas e esculturas e propõem uma nova 
forma de expressão.  

Sua temática desperta um choque no espectador e é uma 
abordagem prática para abordar temas como sexualidade, nudez, 
preconceito e etc.  
 
 

 
  

3. INVESTIGAR QUAIS MOVIMENTOS 
ARTÍSTICOS SE DESTACARAM NO 
BRASIL E SE HOUVE INFLUENCIA NO 
DESIGN GRÁFICO 
 
3.1 ARTE CONCEITUAL 
 

No Brasil a arte conceitual atingiu o país por volta da 
década de 70. É um movimento artístico que critica o formalismo 
e propõe a autonomia da obra artística. 

Trata-se de uma expressão mais pautada nos conceitos, 
reflexões, ideias em detrimento da própria estética (aparência) da 
arte. A arte conceitual é em outras palavras, arte-ideia em 
detrimento da arte-visual, tendo a linguagem como principal como 
ferramenta principal da arte. 
Principais características: 
  Críticas ao formalismo, mercado de arte, ao 
materialismo e ao consumo. Faziam oposição ao hermetismo, da 
arte minimalista. Popularizar a arte como veiculo de comunicação. 
Arte mental e reflexiva, radicalismo e culto a “antiarte”. Ruptura 
com a arte clássica e formal... Uso de fotografias, textos, vídeos, 
instalações e performances (teatro, dança, etc.). 
No Brasil, alguns artistas conceituais que merecem destaque 
foram: 
Cildo Meirelles (1948): artista plástico, Artur Barrio (1945): 
artista luso-brasileiro, Carlos Fajardo (1941): artista multimídia, 
José de Moura Resende Filho (1945): escultor e arquiteto, Mira 
Schendel (1919-1988): artista suíça radicada no Brasil, Antônio 
José de Barros de Carvalho e Mello Mourão “Tunga” (1952): 
ator, escultor e desenhista, Waltércio Caldas (1946): artista 
gráfico, escultor e desenhista. 
       
3.2 ARTE CINÉTICA 
 

A “arte cinética” ou “cinetismo” se espalhou pelo 
mundo e despontou no Brasil na década de 60. A arte cinética foi 
uma corrente artística moderna que ganhou destaque com a 
exposição “lemouvement” (O movimento) na galeria Denise 
René, em 1955. 

A arte cinética representa um movimento artístico 
moderno das artes plásticas. Segundo o nome, representa uma arte 
vibrante tendo o movimento como principal característica. 

Fazem uso especialmente da arte abstrata gerando no 
espectador ilusão de ótica expressamente por efeitos visuais 
através de uma “obra móvel” 
Principais características: 
Estímulo do sentido visual por meio de efeitos visuais 
(movimentos, ilusão de ótica, etc.). Profundidade e 
tridimensionalidade usam de cores luz e sombra. Uso de formas 
simples e repetidas e fazia oposição à arte figurativa. 
No Brasil seus principais representantes são: 
Clark (1920-1988), Ivan Serpa (1923-1973), Abraham Palatnik 
(1928), Lothar Charoux (1912-1987), Luiz Sacilotto (1924-2003), 
Almir Mavignier (1925), Mary Vieira (1927-2001), dentre outros. 

Imagem 3 Alexander Calder Fish Mobile 
Fonte: artsy.net 

Imagem 4 Emanuela Peretto Body Art  
Fonte: ilovebodyart.com 



3.3 POP ART 
 

No Brasil o movimento surgiu no contexto da ditadura 
popular, sendo usado como instrumento de crítica ao sistema.  
Também evidenciou a crise do século XX por meio de um retorno 
a arte figurativa, em contraponto ao expressionismo alemão e ao 
hermetismo da arte moderna. É um movimento capaz de conectar 
o seu publico através de signos e símbolos extraídos do 
imaginário da cultura de massa, e da vida cotidiana. Tal feito fora 
levado a cabo quando estes artistas utilizaram na arte a linguagem 
do design comercial, e, com isso, diluíram as diferenças que 
separavam arte erudita de arte popular. 
Principais nomes do Pop Art no Brasil: 
Antonio Dias (1944), Rubens Gerchman (1942-2008), Claudio 
Tozzi (1944).  
            Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da 
Pop Art no Mundo, ao retratar ídolos da música popular e do 
cinema, tal qual Michael, Elvis Presley, nos quais o artista 
evidenciava o quanto estas figuras são impessoais e vazias.  
            Representou também a impessoalidade do objeto ao 
reproduzido as garrafas de Coca-Cola e as latas de sopa Campbell. 
A Pop Art influenciou grandemente o grafismo e os desenhos 
relacionados à moda. 
 
3.4 ARTE URBANA 
 
            A arte urbana no Brasil surge na década de 70 mais 
precisamente com as obras de grafite nas paredes da cidade de São 
Paulo. Tem o surgimento curiosamente em uma época conturbada 
da historia do país na ditadura militar. 
Alguns exemplos de Arte Urbana: 
3.4.1 Grafite: desenhos estilizados geralmente feitos com spray 
nas paredes de edifícios, túneis, ruas.  
3.4.2 Estêncil: parecido com o grafite, esse tipo de técnica utiliza 
o papel recortado como molde e o spray para fixar as ilustrações e 
desenhos nas ruas, postes, paredes. 
3.4.3 Poemas: qualquer tipo de manifestação literária que surge 
no ambiente urbano sejam nos bancos, paredes, postes, etc. 
3.4.4 Autocolantes e Colagem: chamado de “sticker art” (arte em 
adesivo), esse tipo de arte utiliza a aplicação de adesivos pela 
cidade. 
3.4.5 Cartazes: Muito comum esse tipo de intervenção urbana, 
também chamada de "cartazes lambe-lambe", donde se fixam 
cartazes (papel e cola) pela cidade, sejam em postes, praças, 
edifícios, feitos manualmente ou impressos. 
Tais movimentos denotam características com design gráfico 
tendo como base para isto o grafismo e as artes especificamente, 
mostrando que Design e arte estão ligados com pontos fortes e 
elos recorrentes. Especialmente o Pop Art e Street Art que trazem 
características mais significantes. 
 
 

4. ANÁLISE COMPARATIVA 
FOTOGRÁFICA 
 
Abaixo segue imagens de peças gráficas e propagandas dos anos 
50 e 60: 

 
Imagem 10 - 50s Women Advertisements Women & ads, 1950s Fonte: pinterest.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 11 - Material de Propaganda do SPFC Fonte: spfcpedia.blogspot.com 

Imagem 12 - Propaganda Pomada Minancora 60s  Fonte: almanaque.info 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir das imagens podemos concluir que houve 
poucas influências. Como na época era o principio da rede de 
comunicação em escala global, devemos considerar que as 
referências chegavam de forma fraca e retardada. A falta de 
reprodução de fotográficas em meios gráficos também é 
perceptível, já que a maioria das propagandas se dava por meio de 
ilustrações. 
 Em análise comparativa, no Brasil o movimento que 
mais houve uma influência perceptível foi o Pop Art, com o uso 
das cores e traços derivado dos quadrinhos, influência marcante 
do movimento.   
 

5. IDENTIFICAR A INFLUÊNCIA 
ESTÉTICA NO CONSUMO DE 
ARTEFATOS 
  

Produtos de formas atraentes geram apego emocional 
em seus usuários. Quais características geram influição em tal 
consumo? Segundo Milton ribeiro, (2000 p.149) As formas mais 
marcante e que mais facilmente nos recordamos são o quadrado, 
triângulo, retângulo e eclipse. 

Pensando na estética do produto, Normam (2008, p.75) 
relata: "Quer você admita ou não, os produtos que você consome 
e seu estilo de vida determina a sua autoimagem, bem como a 
imagem que as pessoas têm de você”. 

O escritor Bernsen (1995, p.10) autor de “Design: 
Defina Primeiro o Problema“, Restringe design como sendo 
propositivo em uma forma física ou ferramenta. Segundo ele 
elementos da natureza constituem-se em expressões de proposito, 
economia e beleza com uma relação viva ao mundo ao seu redor, 
porém desenhistas industriais utilizam os mesmos termos para o 
desenho industrial: proposito. Economia de manufatura e 
construção, beleza e interação com o usuário e relacionamento 
com o ambiente. Desenhos projetados pelo homem e os 

concebidos da natureza seguem um caminho em comum. Design 
define o autor como a integração de seis aspectos relevantes: 
Proposito, produção, construção, função, beleza e ambiente. 

No design de produtos a forma harmônica atrai olhares 
e curiosos: segundo Normam (2008, p 39) "objetos atraentes 
fazem as pessoas se sentirem bem, o que por sua vez faz com que 
pensem de maneira mais criativa” como isso faz com que algo 
fique mais fácil de usar. 

Lobach (2001) define estética Como sendo 
significantemente sensorial. "Ciência das aparências perceptíveis 
pelos sentidos (por exemplo, a estética do objeto),de sua 
percepção pelos homens (percepção estética) e sua importância 
para os homens como parte de um sistema sociocultural (estética 
de valor)“. 

Já o dicionário da língua portuguesa define estética 
como a ciência do belo, a filosofia das belas-artes, bem como a 
harmonia das formas, seus contornos e coloridos, etc. 

A estética nos produtos é de fato imprescindível para 
agradar aos olhos dos usuários, mas o que faz um produto ser belo 
aos olhos de quem vê? Segundo estudos comparativos de desenho 
e coerência formal objetos atraentes devem ter preferência em 
relação aos objetos feios e isso faz com que funcionem melhor aos 
olhos dos usuários. Mas por quê? 

A resposta esta ligada ao estado de espirito de cada um; 
Pessoas felizes tem mais tranquilidade na solução de problemas o 
que por sua vez possuem mais paciência para conhecer e usar 
adequadamente os produtos Estudos provam quando se está em 
estado de afeto positivo, se tem muito mais probabilidade de ser 
receptivo a novas ideias ou acontecimentos. O cérebro está 
relaxado. Este estado desperta a curiosidade, envolve a 
criatividade e torna  o cérebro um organismo eficiente de 
aprendizado. Por outro lado o estado negativo reflete a atitudes 
ansiosas e nervosas. 

Em resumo ha inúmeros aspectos percebidos pelo 
usuário, desde emocionais até aspectos de percepção formal, 
muitas vezes inconsciente ao observador. 
 

6. CONCLUSÃO 
 
  Com base no estudo comparativo realizado neste artigo 
chegamos a conclusão de que houve uma moderada influência dos 
movimentos  contemporâneo Pop Art e do Minimalismo. 
 Do Pop Art se percebeu principalmente a influência dos 
traços estéticos nas ilustrações, já que nesse período o meio 
publicitário ainda não utilizava fotografias como meios de 
composição de suas peças gráficas. 
 Quanto ao Minimalismo nota se que ele esta presente 
principalmente na diagramação dos artefatos. A distribuição dos 
textos de formas espaçadas e coerentes e também de forma 
reduzida, proporcionando uma estética fluida, limpa com 
tipografias simples que remetem a síntese do minimalismo. 
  
  
 
 
 

Imagem 13 - Propaganda Ki-suco Fonte: pinterest.com 



7. BIBLIOGRAFIA  
[1] Ética e consumo – Blog, Disponível em 

<Design.blog.br/design-grafico/>.  
Acesso em 17/05/2016.  

[2] Arte Contemporânea, DisponÍvel em 
<www.todamateria.com.br>. 
 Acesso em 05/05/2016.  

[3] Arte Contemporânea - Enciclopédia Itaú Cultural, 
DisponÍvel em <enciclopedia.itaucultural.org.br>. 
 Acesso em 05/05/2016. 


