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RESUMO 

O trabalho visa investigar se acontece a antropofagia no processo criativo 

publicitário e se há uma busca em passar uma identidade nacional na propaganda. 

Através da pesquisa bibliográfica, conheceu-se mais sobre o Manifesto 

Antropofágico de 1928. Foram entrevistados três publicitários, dois em entrevista 

presencial e um por e-mail.  

Palavras chaves: processo criativo, antropofagia, manifesto antropofágico, 

publicitário, propaganda, criatividade. 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Dicionário Michaelis, Antropofagia significa canibalismo, ou seja, 

“Costume de comer carne humana, às vezes como alimento, porém, mais 

frequentemente, para vingar-se de um inimigo, assimilar as qualidades espirituais da 

vítima ou cumprir um preceito religioso ou cerimonial”. Porém, no sentido ar tístico 

que inspirou a Semana de Arte Moderna, Antropofagia, o termo possui um 

significado mais metafórico. 

Era, portanto, uma proposição de revisão de conteúdo cultural advindo da 

Europa que não deveria ser recebido e aceito automaticamente e sim analisado, 

avaliado e aproveitado na medida em que servisse ao modelo cultural nacional. 

Devorar, ruminar e devolver o conteúdo reciclado.  

A Antropofagia, o ato de digerir a cultura exportada pelas potências culturais 

estrangeiras e regurgitá-la para criar uma identidade nacional, pode também ser 

utilizada na criação publicitária? A proposta desta pesquisa é tentar correlacionar o 

processo criativo do movimento antropofágico e o da criação publicitária, mostrando 

qual é a importância dela na criação de uma identidade brasileira. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Descobrir se os princípios do movimento antropofágico podem ser encontrados na 

criação publicitária brasileira.  

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Descrever, o processo criativo dos artistas antropofágicos. 

Descrever o processo criativo dos publicitários brasileiros 

Buscar correlacionar ambos os processos criativos 



Buscar Identificar fatores definidores do processo criativo publicitário tipicamente 

nacional 

 

METODOLOGIA 

Levantamento bibliográfico, entrevistas em profundidade com criativos e tabulação e 

análise das entrevistas. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo Renato Ortiz (2001), a absorção da cultura estrangeira é natural e é 

consumida de acordo com as necessidades internas de nosso país, este não 

podendo ficar alheio a acontecimentos mundiais, os quais podem auxiliar e 

enriquecer a nossa própria cultura.  

Por causa das facilidades dos meios de comunicação de massa, hoje temos 

uma memória internacional-popular bastante abrangente. Essa memória pode ser 

utilizada como referência nas artes, na propaganda, no cinema, na literatura e em 

outros meios por conter referências culturais comuns, nós possuímos familiaridade a 

eles. 

Essa intertextualidade tratada pela literatura, em 1928, podia ser associada 

ao Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, no qual o escritor alegava que o 

brasileiro não deveria imitar e sim se alimentar de informações novas, reinventando-

a em modos brasileiros, com características locais.   

É nessa parte que o criativo precisará buscar em sua bagagem cultural, em 

suas experiências e também em pesquisas que abastecerão seu cérebro com as 

informações o conceito que regerá sua criação. Neste caso, ele poderá usar não só 

conhecimentos adquiridos da sua cultura, como também da memória internacional-

popular.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os publicitários entrevistados falaram sobre seus processos criativos, nos 

quais começam pelo briefing e depois se estende por pesquisa em base de dados e 

busca de referências no cotidiano e vivência. Através disso, fazem associações com 

palavras ou imagens, buscam a qualidade através da quantidade, amadurecem e 

transformam a ideia até chegar em um consenso. Eles trabalham em duplas, porém, 



às vezes em grupos quando a campanha exige mais, ou com algum profissional de 

web.  

A única divergência do Manifesto Antropofágico com o processo criativo 

publicitário foi a busca por uma propaganda mais homogênea internacionalmente do 

que por uma identidade nacional. A identidade nacional é buscada mais por 

produtos classificados como brasileiríssimos, como é o caso da Havaianas. 
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