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RESUMO 

 

A criação do Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (Icaic) 
aqueceu e renovou a produção de cinema e de serigrafias, a partir da Revolução 
Socialista, em 1959. Cuba estava prestes a entrar em um período de renovação 
não só política e social, mas também cultural.  Os cartazes, já percebidos como 
importante ferramenta de comunicação de massa em outros regimes totalitários, 
serviram ao país caribenho a dois fins: um político e outro cultural; para promover 
o novo regime e como mecanismo de propagação de programas culturais. 
Pretende-se com esta pesquisa compreender o ambiente que o cartaz cubano 
cria e que dele resulta, além de observar as relações entre público e cartaz, 
buscando assimilar como que uma ferramenta de comunicação de massa pôde 
ter se tornado algo tão valioso para a arte de um país, onde a publicidade já não 
se entendia da mesma forma. O objeto de estudo desta investigação é a 
produção de cartazes serigráficos cubanos produzidos para a divulgação de 
produções cinematográficas estrangeiras, entre os anos 1960 – 1969. Foram, 
portanto, elegidos seis países – Alemanha, Brasil, Checoslováquia, Japão, 
Polônia e União Soviética –, com a intenção de criar um paralelo entre os 
cartazes cubanos e os estrangeiros. Para tanto, fez-se necessário catalogar os 
pôsteres, aplicando filtros onde, por eliminação, o corpus resultasse em trinta 
exemplares estrangeiros e, por consequência, trinta cartazes cubanos. Baseado 
nessas informações, possibilitou-se compreender as medidas tomadas pelo 
governo quanto à comunicação gráfica em Cuba, para que dessa forma fosse 
possível comparar com outros países que estivessem ou não sob regime 
análogo ao cubano, buscando similaridades ou diferenças entre eles, de forma 
a confirmar se o ambiente possibilitou essa mudança. A base teórica 
fundamental desta pesquisa utiliza os conceitos de teoria de mídia e ambiente 
cultural de Norval Baitello Jr. e os estudos de violência dos símbolos sociais de 
Harry Pross. 
 

Palavras-chaves: Cartazes cinematográficos de Cuba, ambiente cubano na 
pós-Revolução, cartazes serigráficos cubanos, publicidade em Cuba, arte em 
Cuba.  
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The creation of the Cuban Institute of Cinematographic Art and Industry (Icaic) 
warmed up and renewed the production of cinema and serigraphy, beginning with 
the Socialist Revolution in 1959. Cuba was about to enter a period of not only 
political and social renewal, but also cultural. The posters, already perceived as 
an important tool of mass communication in other totalitarian regimes, served the 
Caribbean country for two purposes: a political and a cultural one; and to promote 
the new regime and as a mechanism for the propagation of cultural programs. 
This research intends to understand the environment that the Cuban poster 
creates and that results from it, besides observing the relations between public 
and poster, seeking to assimilate how a mass communication tool might have 
become something so valuable for the art of a country where advertising was no 
longer understood in the same way. The object of study of this research is the 
production of Cuban serigraphic posters produced for the dissemination of 
foreign film productions between the years 1960 and 1969. Six countries were 
thus chosen - Germany, Brazil, Czechoslovakia, Japan, Poland and Soviet Union 
-, with the intention of creating a parallel between the Cuban posters and the 
foreign ones. To do so, it became necessary to catalog the posters, applying 
filters where, by elimination, the corpus resulted in thirty foreign copies and, 
consequently, thirty Cuban posters. Based on this information, it was possible to 
understand the measures taken by the government regarding the graphic 
communication in Cuba, so that it would be possible to compare with other 
countries that were or were not under a similar regime to the Cuban, seeking 
similarities or differences between them, in order to confirm if the environment 
has made this change possible. The fundamental theoretical basis of this 
research uses the concepts of media theory and cultural environment of Norval 
Baitello Jr. and the studies of violence of the social symbols of Harry Pross. 
 
Keywords: Cuban film posters, post-Revolution Cuban environment, Cuban 
serigraphic posters, Cuban advertising, Cuban art. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem como ponto de partida minha pesquisa de 

conclusão de curso produzida para a graduação em Arte Plásticas, que buscava, 

inicialmente, encontrar uma inter-relação e a consequente tensão entre a 

valoração artística e a funcionalidade da publicidade em Cuba, além de tentar 

identificar uma suposta escola cubana de serigrafia. Contudo, essa investigação 

não respondeu todas as questões e ainda criou novos questionamentos, como: 

entender de que maneira a sociedade entendia essa tensão; até que ponto essa 

relação cartaz-público influenciava na produção de cartazes no período pós-

Revolução; e compreender como o ambiente comunicacional cubano pode ter 

influenciado nas produções serigráficas, auxiliando na gestão de um selo 

cubano. 

O campo de estudo do presente trabalho tenciona compreender o 

ambiente que o cartaz cubano cria e dele resulta. Ademais, busca observar as 

relações entre público e cartaz, buscando assimilar como que um objeto de 

comunicação de massa pode ter se tornado algo tão valioso para a arte de um 

país onde a publicidade já não se entendia da mesma forma.  

Especificamente, o objeto de estudo desta investigação é a produção de 

cartazes serigráficos cubanos produzidos para a divulgação de produções 

cinematográficas estrangeiras entre os anos 1960 - 1969.  

Fez-se necessário, portanto, contextualizar e compreender o momento 

sócio-político em que o país estava inserido. Cuba enfrentou uma mudança 

muito radical na virada dos anos sessenta, transmudando-se de uma sociedade 

capitalista para socialista, de um ano para outro. Por isso, para entender a 

necessidade e a importância dos cartazes naquela sociedade, foi fundamental 

compreender esse momento.  

A partir desse estudo preliminar, pode-se atentar para como a mudança 

entre regimes sócio-políticos possibilitou a criação de um novo ambiente, cheio 
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de novas possibilidade. Assim como observar como o governo se organizou para 

preencher as lacunas deixadas por essa mudança, criando órgãos que 

auxiliariam na organização da propaganda política, da arte e do cinema.  

A produção de cinema local foi uma das ferramentas encontradas pelo 

Estado para servir tanto como entretenimento como para propagandear o novo 

regime, contudo também eram exibidos filmes de outros países em Cuba – 

desde que esses não ferissem os princípios do socialismo.  Além disso, se fazia 

necessário a confecção de cartazes para a divulgação dos filmes, mesmo para 

as produções exteriores. E são nos cartazes produzidos para as películas 

estrangeiras que se encontra a possibilidade de compreender melhor a produção 

serigráfica cubana, já que a partir de um paralelo com outros países permite-se 

encontrar semelhanças e divergências, auxiliando na análise do ambiente em 

que eles estavam inseridos e confirmando se esses podem ter sugestionado 

suas produções serigráficas.  

Para isso, foi necessário catalogar os cartazes produzidos para filmes 

estrangeiros que foram exibidos em Cuba. Essa seleção foi bastante complexa, 

já que Cuba não disponibilizava todos esses dados de forma consolidada em 

sites ou publicações, ou que pelo menos pudesse ser acessada no decorrer 

dessa pesquisa – o que tornou esta investigação bastante delicada, devido à 

falta de uma informação oficial, sujeitando a pesquisa a equívocos que 

pudessem comprometê-la.  

Foram escolhidas, portanto, seis nacionalidades para facilitar e organizar 

a pesquisa: Alemanha, Brasil, Checoslováquia, Japão, Polônia e União 

Soviética. Com a intenção de encontrar cinco exemplares de cada país, para 

ilustrar e comparar com os pôsteres cubanos, foi necessário aplicar filtros 

limitadores para conquistar trinta amostras alvo. É imprescindível assumir a 

possibilidade de que outros filmes, que não estão presentes nessa catalogação, 

tenham sido exibidos em Cuba entre os anos de 1960 e 1969.  Assim como é 

importante ressaltar que foram encontrados cartazes que deveriam compor essa 

lista, mas por não apresentarem todas as informações julgadas necessárias, ou 
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mesmo por não ser viável a confirmação de informações, não foram 

contabilizados.  

A partir dessa consolidação, iniciou-se uma apreciação dos exemplares 

cubanos procurando encontrar similaridades entres eles, compreendendo a 

qualidade estética compartilhada e ao mesmo tempo percebendo possíveis 

pontos de encontros nas produções individuais dos artistas. É a partir da 

familiarização com os cartazes cubanos, que se pôde criar um paralelo entre 

eles e os pôsteres dos países elencados para esta dissertação. E por fim, com 

a exposição dos exemplares lado a lado, torna-se factível a identificação de 

proximidades e distanciamentos estilísticos entre eles, sendo possível, desse 

modo, assimilar as singularidades que poderiam ser explicadas, em partes, pelo 

ambiente que as nações vivenciavam.  

No primeiro capítulo, dediquei-me a fazer uma contextualização do 

momento histórico, social e político que Cuba enfrentava antes da Revolução e 

como o governo se comportava diante da onda revolucionária. Esse estudo se 

fez importante para compreender como que o ambiente cubano se modificava e 

de que maneira os meios de comunicação em massa se adaptam a uma nova 

esfera social, como veremos no capítulo seguinte.  

É no segundo capítulo que iremos conhecer o Icaic (Instituto Cubano del 

Arte e Industria Cinematográficos) e aprender sobre como este órgão possibilitou 

a entrada de artistas no meio comunicacional e gráfico cubano, entendendo 

como a arte modificou a forma de fazer cartazes de propaganda em Cuba.  

Para exemplificar e compreender tais mudanças, foi importante realizar 

uma pesquisa de identificação com o objetivo de catalogar o máximo de cartazes 

produzidos para filmes estrangeiros em Cuba entre os anos de 1960 e 1969. 

Devido ao grande número de cartazes encontrados, criou-se filtros que 

possibilitaram chegar ao número desejado de pôsteres, definindo uma amostra 

complexa e interessante, que está disponível no terceiro capítulo. É ainda neste 

capitulo, com os cartazes selecionados, que iremos observar suas 

peculiaridades para em seguida adentrarmos com um olhar mais atento aos 

possíveis paralelos criados entre os pôsteres cubanos e os estrangeiros.  
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Finalmente, a partir de toda essa construção e análise de cartazes, 

podemos chegar na interessante relação entre cartaz, público e ambiente – no 

quarto capítulo –, compreendendo particularidades derivadas do ambiente 

comunicacional e da troca entre público e cartazes.  

Para iniciar esta pesquisa, foi necessário investigar e catalogar, listando 

o máximo de cartazes produzidos para o cinema cubano produzidos nos anos 

de 1960 a 1969. Essa exploração aconteceu entre os meses de novembro de 

2017 a fevereiro de 2018 e possibilitou encontrar 212 cartazes, que depois de 

passar por uma seleção a partir de filtros, resultariam em 60 exemplares, sendo 

30 estrangeiros e 30 cubanos, originando o corpus desta pesquisa. Para analisar 

os cartazes foram utilizados como base teórica os conceitos de teoria de mídia 

e ambiente cultural de Norval Baitello Jr. e os estudos de violência dos símbolos 

sociais de Harry Pross. 

É importante esclarecer que o presente trabalho não abrange uma análise 

política, assim como não se trata de uma avaliação puramente artística dos 

cartazes, mas sim busca estabelecer uma relação entre o cartaz e seu impacto 

no ambiente cultural, ao mesmo tempo em que demonstra como o governo 

socialista investiu na área gráfica, considerando-a muito importante para a 

comunicação do novo regime.   
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1 CUBA: A JOIA SOCIALISTA 

Vinda de um momento de instabilidade política, Cuba enfrentou grandes 

transformações com a Revolução de 1959. A ilha caribenha deixou de ser um 

país capitalista, sob um regime ditatorial e imperialista, para adotar o socialismo 

em pouquíssimo tempo. A transição entre regimes modificou o ambiente 

comunicacional no país, provocando transformações nos mais diversos meios, 

como o político, social e cultural.  

Neste recorte do tempo, esta dissertação tem como objetivo analisar os 

cartazes cubanos de serigrafia para filmes estrangeiros no período pós-

Revolução (1960 - 1969), considerada a década de ouro das produções gráficas. 

Contudo, antes de adentrar nesse objeto, é importante saber que a transição da 

década de 1950 para a década de 1960 em Cuba não foi sutil e que a 

implantação de um governo socialista no país foi uma ação que movimentou e 

modificou inúmeros setores, assim como o ambiente comunicacional e o 

artístico. Portanto, é imprescindível dar um passo para trás para entender a 

transição e os seus efeitos na sociedade cubana, inclusive na arte.  

1.1 A FORMAÇÃO DA ONDA REVOLUCIONÁRIA 

Os anos que antecederam a Revolução de 1959, foram de grande 

incerteza e instabilidade em Cuba. Desde a sua independência da Espanha1, o 

país dependia economicamente dos Estados Unidos, que apesar de ajudar no 

processo de descolonização, implementou um regime imperialista no país.  

A dependência criada pelo país norte-americano ao país caribenho gerou 

uma grande crise social que favorecia apenas a elite, e mesmo assim, sendo a 

maior parte dela estrangeira. As maiores empresas geradoras de lucros em 

Cuba eram estadunidenses – toda produção de açúcar, principal produto de 

exportação cubano, era enviada aos EUA. “Os investimentos nos portos, nas 

                                                
1 Guerra da Independência Cubana (1895-1898): última das três guerras que ocorreu com a 
Espanha em busca da independência cubana. O conflito terminou em 1898 com a rendição das 
tropas espanholas ante a força armada dos Estados Unidos.  
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comunicações, nas ferrovias, nos hotéis e nos bancos eram todos controlados 

por empresas estadunidenses” (MISKULIN, 2016, p. 208). 

Apesar disso, Cuba não se encontrava em uma situação calamitosa, 

como assegura Gustavo Bezerra: 

“Embora a desigualdade social em Cuba fosse grande, a 
situação da economia, em comparação com a de outros países 
latino-americanos, estava longe de ser má. [...] Embora 
existissem bolsões de pobreza nas zonas rurais e um alto índice 
de desemprego ou de emprego parcial relacionados a safra 
açucareira, Cuba estava classificada como a terceira nação mais 
desenvolvida da América Latina, atrás apenas da Argentina e do 
Uruguai.” (BEZERRA, 2012, p. 27) 

Ainda assim, a sociedade cubana ansiava por uma libertação completa 

dos Estados Unidos e a cada dia crescia o sentimento anti-imperialista.  

Tal desejo pela liberdade nacional, somado aos anos de repressão 

impostos pela ditadura militar de Fulgêncio Batista2, gerou uma tensão social 

que culminou em um ambiente ideal para a criação de grupos de resistência – 

que se organizavam para tomar o poder.  

Entre eles havia um grupo armado, liderado pelo jovem Fidel Castro3, que 

em 26 de julho de 1953 atacou o quartel Mocada, com a intenção de “tomar 

armas do arsenal, mas o seu propósito subjacente era derrubar o governo 

batista” (GOTT, 2006, p. 171). A investida foi um fracasso e os rebeldes foram 

presos. Durante o encarceramento batizaram o grupo de Movimento 26 de 

Julho4, o mesmo que viria a tomar o poder seis anos mais tarde. 

O grupo de rebeldes não ficou aprisionado por muito tempo. Batista, em 

uma tentativa de provar estar aberto ao diálogo democrático, o que não durou 

muito, anistiou os participantes do Movimento. Castro se beneficiou da resolução 

                                                
2 Fulgêncio Batista Zaldívar (1901-1973): soldado e líder político. Governou Cuba por duas vezes 
– primeiro como presidente 1940-44 e depois em 1952-59 como ditador.  
3 Fidel Alejandro Castro Ruz (1926-2016): revolucionário cubano e líder político. Idealizador do 
Movimento 26 de Julho, Comandante-em-Chefe Militar e líder da Revolução de 1959. Governou 
Cuba inicialmente como Primeiro Ministro (1959-1976) e depois como Presidente (1976-2008), 
transferindo a liderança do país seu irmão Raúl Castro.  
4 Movimiento 26 de Julio: Movimento revolucionário cubano fundado em 1954 por Fidel Castro.  
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e foi solto, tendo ficado preso por dois anos, e se exilou no México logo em 

seguida com parte do Movimento.   

Foi lá que Fidel Castro se reorganizou e reuniu 82 pessoas dispostas a 

rumarem a Cuba com o objetivo de derrubar a ditadura. Dentro deste grupo 

estavam Ernesto Che Guevara5 e Camilo Cienfuegos6, que exerceram papéis 

importantes na Revolução. 

Apesar dos esforços para orquestrar um plano eficaz, a viagem pelo Golfo 

do México não foi tranquila, sendo atrasada pelo mal tempo, que fez com que os 

revolucionários chegassem dois dias após o planejado. Os homens 

desembarcaram em Cuba debilitados e sem condições para seguir viagem como 

imaginavam. Além disso, com as muitas incursões dos rebeldes nas cidades 

centrais da ilha, o governo se manteve alerta a um suposto ataque e o 

Movimento 26 de Julho foi surpreendido pelo exército de Batista. O ataque militar 

matou boa parte dos guerrilheiros – 22 foram capturados, sobrevivendo apenas 

12 pessoas, que fugiram e se espalharam do jeito que conseguiram, sem 

nenhum tipo de organização, correndo por suas vidas. 

Tal desmantelamento do movimento atrasou os planos de Fidel Castro. A 

tomada do poder demoraria muito mais do que havia sido desejado e haveria de 

acontecer pelo método de guerrilha, desde Sierra Maestra até a capital do país, 

Havana. Além disso, o sucesso da missão dependeria de suporte financeiro e 

do apoio da população – o que convenientemente aconteceu. 

Conforme o grupo avançava, os terrenos conquistados passavam a ser 

controlados pela guerrilha e a experimentar algumas imposições de Castro. Uma 

das principais mudanças determinadas pelo líder revolucionário foi a reforma 

agrária (um dos principais tópicos do seu discurso político). As medidas 

                                                
5 Ernesto Guevara de la Serna (1928-1967): médico, revolucionário socialista e líder político. 
Ajudou a idealizar a tomada de poder em Cuba na Revolução de 1959 juntamente com Fidel 
Castro. Comandou parte dos rebeldes e administrou cargos de alta chefia no governo Castro. 
Guevara morreu na Bolívia em 9 de outubro de 1967 em uma emboscada feita pelo exército do 
país com o apoio da Agencia Internacional de Inteligência (CIA). 
6 Camilo Cienfuegos Gorriarán (1932-1959): revolucionário e mártir cubano. Camilo Cienfuegos 
se juntou com o Movimento 26 de Julho e foi um dos comandantes da Revolução de 1959. 
Cienfuegos morreu em um acidente de avião em 28 de outubro do mesmo ano da Revolução, 
tornando-se um mártir cubano.  
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agradaram a população rural, o que fortaleceu o apoio aos revolucionários, fato 

fundamental para o sucesso da Revolução, já que seus conhecimentos 

territoriais foram essenciais para a sobrevivência dos rebeldes.  

A luta contra a ditadura foi se ampliando e reuniu diversos 
segmentos sociais, como trabalhadores rurais e urbanos, 
estudantes, intelectuais, setores da classe médias e da 
burguesia que estavam críticos à ditadura (MISKULIN, 2016, p. 
211).  

O Movimento 26 de Julho abandonou a tática de guerrilha e partiu para a 

ofensiva em 1958.  

Che Guevara e Camilo Cienfuegos lideraram colunas de 
guerrilheiros que se dirigiram a parte ocidental da ilha, enquanto 
que Raúl Castro7 e Juan Almeida8 organizaram colunas em 
direção ao Oriente. Apoiados pela população local, Che e 
Camilo tomaram a cidade de Santa Clara, dividindo o território 
cubano ao meio (MISKULIN, 2016, p. 211). 

Após várias tentativas fracassadas de reprimir a onda revolucionária, 

Fulgêncio Batista assumiu não ter mais controle territorial nem condições de 

conter os rebeldes e fugiu com familiares, amigos e aliados para a República 

Dominicana em 31 de dezembro de 1958, deixando uma junta militar no 

comando de Cuba. 

1.2 O MAREMOTO 

Para impedir que a junta militar nomeada pelo ex-presidente tentasse 

retomar o poder, os revolucionários chamaram uma greve geral no dia 01 de 

janeiro de 1959.  

Camilo Cienfuegos e Che Guevara chegaram a Havana no dia 03 de 

janeiro daquele ano. Castro chegaria apenas cinco dias depois, pois fez a 

viagem até a capital cubana de forma vagarosa e ostensiva, percorrendo toda 

                                                
7 Raúl Modesto Castro Ruz (1931-): político e revolucionário cubano. Irmão mais novo de Fidel 
Castro, Raúl ocupou diversos cargos políticos importantes em Cuba. Em 24 de fevereiro de 2008 
seu irmão abdicou da presidência entregando a ele o cargo político mais alto do país.  
8 Juan Almeida Bosque (1927-2009): político e revolucionário cubano. Importante nome do 
Movimento 26 de Julho, foi um dos únicos líderes negros da Revolução de 1959. 
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extensão de Santiago até Havana em carros abertos e em tanques de guerras, 

parando para saudar os simpatizantes da revolução. Quando finalmente chegou 

a Havana, em 08 de janeiro, o líder revolucionário começou a estruturar a esfera 

política cubana, nomeando Manuel Urrutia9 presidente e José Miró Cardona10 

primeiro ministro. Fidel Castro “permaneceu na chefia do exército rebelde, agora 

chamado Forças Armadas Rebeldes, e adquiriu um novo título, de Comandante-

em-Chefe-Militar, numa indicação de onde o novo poder realmente estava” 

(GOTT, 2006, p. 193). 

Os primeiros seis meses do novo regime foram bastante movimentados; 

o governo agiu rápido, aproveitando o entusiasmo da maior parte da população. 

Naquele período foram criados novos ministérios e instituições para ajudar a 

reformular a estrutura social e econômica de Cuba. Medidas como a reforma 

agrária e a diminuição dos valores de aluguel, de remédios e livros entraram em 

vigor na ilha. “Foi também iniciado todo o desmonte do aparato turístico, todo em 

poder de empresários estadunidenses, visto que ele constituía um poderoso 

elemento fomentador de corrupção, prostituição e tráfico de drogas” (FARIA, 

2001, p. 92). 

Entretanto, a grande mudança na sociedade cubana se daria a partir das 

modificações econômicas no país. A ordem de nacionalizar a indústria e o 

comércio, retirando dos países estrangeiros a autorização de estabelecer 

qualquer relação comercial em Cuba – sem considerar reverter os lucros para o 

país e sua sociedade –, foi o ponto de partida para o início do processo de 

embargo econômico11, liderado pelo governo estadunidense e que duraria 53 

anos.  

                                                
9 Manuel Urrutia Lleó (1908-1981): jurista e político. Presidente de Cuba de 03 de Janeiro a 17 
de Julho de 1959. Sua saída do poder se deu pelos conflitos de interesses e ideias com Fidel 
Castro. 
10 José Miró Cardona (1902-1974): advogado e político. Foi Primeiro Ministro de Cuba por um 
curtíssimo período de tempo, entre 3 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 1959 tendo se tornado 
opositor logo depois, devido a linha política pró comunista do governo.   
11 Embargo econômico comercial e financeiro imposto a Cuba pelos Estados Unidos. Em outubro 
de 1960 iniciou-se com um embargo parcial, mas em janeiro de 1961 os países romperam 
relações diplomáticas. Em 1966, o embargo se afirmou em caráter de lei na América do Norte 
(Lei Helms-Burton), que impedia que cidadãos americanos realizassem negócios na ilha. Em 17 
de dezembro de 2014, o embargo foi revogado após acordo entre os Chefes de Estado, Barack 
Obama (EUA) e Raúl Castro (Cuba). 
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Em um contexto em que parte da América Latina sofria com as 

implementações de ditaduras militares, a pressão feita pelos Estados Unidos 

resultou na exclusão de Cuba da Organização dos Estados Americanos (OEA)12 

e, consequentemente, em rompimentos diplomáticos com outros países latino-

americanos.  

“Diante de seu isolamento no continente americano, Cuba intensificou 

suas relações econômicas e militares com os soviéticos” (MISKULIN, 2016, p. 

215). Essa relação se intensificou com a “crise dos mísseis de Cuba”13 em 1962, 

quando Cuba pediu ajuda à União Soviética para se proteger de investidas 

estadunidenses, selando um acordo militar entre nações. Além disso, os laços 

com a União Soviética foram ainda mais fortalecidos pelo rumo que o modelo 

político tomava. Apesar da Revolução de 59 ter inicialmente um “caráter 

nacionalista, de libertação nacional e anti-imperialista” (MISKULIN, 2016, p. 

207), o modelo político foi progredindo para o modelo socialista.  

  

                                                
12 Organização internacional criada em 1948, sediada em Washington (EUA), composta por 35 
países independentes do continente americano. 
13 Crise dos mísseis de Cuba (16 a 28 de outubro de 1962). Em plena a Guerra Fria, a União 
Soviética decidiu implantar mísseis no território cubano, acreditando ser essa a melhor forma de 
defender o país latino de eventuais ataques norte-americano. As duas nações potências 
entraram em um acordo no qual os Estados Unidos prometeram não invadir Cuba e, em 
contrapartida, houve a promessa da URSS de não implementar uma base de mísseis em 
território cubano. 
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2 UM NOVO AMBIENTE A SER EXPLORADO 

“O entusiasmo popular pela vitória dos guerrilheiros foi enorme, mas é 

claro que muitas pessoas se opunham ao novo governo que se instalava” 

(FARIA, 2001, p. 91) e, buscando consolidar e aumentar a aceitação do Estado 

e do novo regime, Cuba não se aproximou apenas do modelo político da União 

Soviética, mas também do seu modelo cultural. Assim como a URSS, Cuba 

utilizou a cultura como arma para propagar e propagandear em favor do novo 

regime.  

Em seu discurso sobre política cultural, o governo instituído com 
a Revolução anunciou, assim que conquistou o poder, pretender 
direcionar esforços para duas metas principais, segundo os 
preceitos definidos por Lênin: a democratização da herança 
cultural burguesa – levar a arte e a educação às massas – e a 
criação de veículos e expressões que servissem a propaganda 
ideológica (VILLAÇA, 2010, p. 23), 

Os meios de comunicação de massa, controlados e orientados pelo 

Estado, passaram a fazer uso do que é chamado por Harry Pross de “simbolismo 

presentativo”, que consiste em um conjunto de ações utilizadas para criar novos 

símbolos que serviriam “para demonstrar ‘a força e a validade’ do sistema”14 

(PROSS, 1980 p. 139, tradução nossa). O semioticista completa exemplificando 

que para conquistar uma imagem forte do regime algumas práticas podem 

auxiliar, como: 

 “(...) recitação pública de lemas e slogans, lugares com pessoas 
uniformizadas, hierarquia de dignitários, relatórios de quem 
recebeu quem e que distinção foi dada a qual herói e por qual 
causa, qual grupo da ‘Frente de Trabalho’ permaneceu nessa ou 
naquela posição e em qual competição de ofícios, etc.”. 
(PROSS, 1980, p. 139, tradução nossa)15. 

Portanto, a constante exposição, com uma perspectiva positiva, de novos 

acontecimentos, das mudanças governamentais e dos heróis da Revolução, 

ajudou a criar uma imagem para o novo governo. A propaganda política em Cuba 

                                                
14 (…) para demonstrar la fuerza y validez del sistema. (PROSS, 1980, p. 139) 
15 (…) recitación publica de lemas y consignas, sitio de la gente uniformada, jerarquía de los 
dignatarios, informes sobre quien ha recibido a quien y que distinción ha sido entregada a que 
héroe y por que causa, que grupo del frente del trabajo ha quedado en tal o cual puesto y en que 
competición laboral (PROSS, 1980, p. 139) 
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também apostou na apresentação de inimigos da pátria, como foram 

considerados os Estados Unidos à época, com o intuito de fortalecer o discurso 

do Estado. Esse tipo de propaganda era recorrente e abundante nos meios de 

comunicação de massa, e a constante exposição desses conteúdos acabaram 

por orientar e “ensinar” a sociedade a como agir e pensar nesse novo contexto 

social, político e cultural. 

Os ritos de calendário também foram importantes para manter uma certa 

ordem social. A criação de comemorações simbólicas a partir de datas 

comemorativas, como o aniversário da Revolução, as Jornadas de Solidariedade 

de povos em situação análoga, a celebração da colheita de cana de açúcar, entre 

outros eventos importantes, ajudou a criar novos ritos, novos vínculos entre a 

população e o Estado. 

Abaixo podemos conferir dois cartazes de propaganda política, exemplos 

de exaltação da Revolução de 69 e seus heróis.  

 

Figura 1- 1959-1969 Décimo Aniversário 
do Triunfo da Revolução Cubana, René 

Mederos, 1969. 

 
Fonte: CUSHING, 2003, p. 33. 

Figura 2- Vida Longa a Revolução, Raul 
Martinez, 1968. 

 

 
Fonte: CUSHING, 2003, p. 29

 

O discurso dicotômico propagado pelos meios de comunicação de massa 

– “nós x eles”, “oprimido x opressor”, “nós x inimigo”, “socialismo x capitalismo” 
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– trouxe à sociedade a sensação de fazer parte de algo importante, de lutar por 

uma causa maior, criando um sentimento de pertencimento; um ambiente de 

pertencimento.   

Para auxiliar na ampliação desse ambiente, a indústria cinematográfica 

começou a produzir documentários e filmes, de curta e longa metragem, com 

temas revolucionários. Revistas e jornais foram reconfigurados para encaixar no 

ideal socialista; cartazes políticos foram distribuídos pela cidade exaltando a 

Revolução e seus heróis e apoiando às lutas com similaridades ideológicas do 

país. 

De toda forma, o governo notou que uma comunicação monotemática não 

era suficiente para preencher todo o ambiente comunicacional. Para tanto, 

iniciou-se a produção de filmes de ficção que deveriam seguir uma linha 

ideológica condizente com os caminhos do socialismo. Da mesma maneira, que 

os filmes estrangeiros, para serem exibidos em Cuba, deveriam contemplar 

assuntos que não ferissem o novo modelo sócio-político.  

2.1 A CRIAÇÃO DO ICAIC 

Com o objetivo de organizar e regulamentar essas informações, o governo 

pós-revolucionário criou uma série de órgãos para estruturar a política cultural 

do país, sendo o primeiro deles o Instituto Cubano del Arte e Industria 

Cinematográficos16 (Icaic), inaugurado poucos meses após a Revolução. Outras 

instituições também foram fundadas como: a Casa de las Américas17, 

responsável por promover o intercâmbio artístico-literário entre Cuba e a 

América Latina; e o Instituto Cubano de Radiofusión18, que controlava as 

emissoras de televisão e rádio no país.   

O governo instituído com a Revolução, em 1959, ambicionava 
promover em Cuba um grande desenvolvimento e ampla 

                                                
16 ICAIC: Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos criado em 24 de março de 1959, 
apenas 83 dias após a Revolução. O Instituto foi o primeiro de vários organismos criados para a 
difusão cultural. 
17 Casa de las Américas: criada em 28 de abril de 1959. 
18 Instituto Cubano de Radiofusión: criado em 24 de maio de 1962. 



31 
 

popularização dos bens culturais. Essa era a meta primordial do 
Ministério da Educação, instância que cumpria também o papel 
de Ministério da Cultura, inexistem em Cuba até 1975. Para isso, 
desde os primeiros anos da década de 1960, houve a promoção 
de muitos eventos massivos e foi dada a prioridade às artes que 
mais facilmente atingem as massas – particularmente, o cinema 
– para que a propaganda política do novo governo abarcasse 
uma grande quantidade de pessoas. (VILLAÇA, 2010, p. 39). 

O Icaic, que tinha como diretor o amigo pessoal de Fidel Castro, Alfredo 

Guevara19, era responsável pela criação, principalmente, de documentários e 

noticiários, e, inicialmente, investiu menos recursos no cinema de ficção. Em um 

primeiro estágio, o cinema cubano deveria ser uma forma de exaltar o novo 

regime, retratando, de maneira romanceada, as mudanças que o país 

enfrentava. “A necessidade da mobilização massiva, a urgência dessa produção 

e o entusiasmo que advinha daquele momento de total adesão a revolução, 

condicionaram o ritmo intenso das produções iniciais” (VILLAÇA, 2010, p. 51). 

Para tanto, o Icaic contava com os Estúdios Baltimore, complexo 

cinematográfico construído nos anos de 1950 com a intenção de ser o maior 

centro de produções de filmes da América Latina. Sem os produtores 

estrangeiros, a demanda aumentaria consideravelmente para os cineastas 

cubanos, que estavam ansiosos para realizar seus primeiros filmes. Porém, para 

conseguir usufruir dos recursos destinados ao Instituto, esses profissionais 

deveriam ser selecionados e seus projetos deveriam ajudar ao mote pós-

revolucionário, considerado prioridade naquele momento.  

O Estado utilizou o cinema não só para entretenimento ou para educar a 

população; assim como para a URSS, o cinema em Cuba foi imprescindível para 

a consolidação da imagem do governo, ajudando a propagar e propagandear em 

favor das mudanças políticas, dentro e fora do país. Ademais, a indústria 

cinematográfica ajudou a construir “uma certa memória da Revolução e 

colaborou na conformação de uma identidade latino-americana na ilha”. 

(VILLAÇA, 2010, p. 21). 

                                                
19 Alfredo Guevara: intelectual e diretor do Icaic de 1959 a 1982. Fidel Castro e Alfredo Guevara 
se conheceram quando ainda cursavam faculdade e foram amigos e revolucionários por toda a 
vida. 
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Apesar das aproximações ideológicas entre Cuba e URSS, 

principalmente, após a ilha ter sido declarada socialista em 16 de abril de 1961, 

muitos intelectuais e dirigentes cubanos defendiam que o país deveria ter 

completa independência em relação a nação parceira, não apenas na 

perspectiva política e econômica, mas também na perspectiva cultural, como 

pontua Villaça:  

Havia, no meio cinematográfico e no meio cultural em geral, uma 
significativa resistência a imposição do modelo do realismo 
socialista soviético nas artes, implementação que era defendida 
por um grupo de intelectuais chamados de “dogmáticos”, ex-
militantes dos extinto Partido Socialista Popular (PSP), cujos 
membros ocupavam cargos de diversos organismos culturais. 
(VILLAÇA, 2010, p. 23). 

A busca por uma identidade artística cubana foi uma questão que levou 

tempo para ser resolvida. O Icaic oscilava entre o realismo socialista, que era 

amplamente apoiado pelos comunistas integrantes do PSP20, e as novas ideias 

e possibilidades para a arte, tentando encontrar uma “solução cubana” para a 

política cultural.  

(...) Alfredo Guevara, primeiro teve embates com os liberais, mas 
logo depois que esse grupo foi vencido, combateu os chamados 
“dogmáticos”, seus antigos colegas de partido, através de 
inúmeros artigos. A resistência ao realismo socialista, no Icaic, 
apesar da forte presença do PSP nessa instituição, era muito 
grande: cineastas de variadas tendências concordavam com a 
inadequação desse modelo a realidade cubana. Essa 
divergência resultou numa dificuldade de definição estético-
ideológica que se arrastou por anos a fio dentro do Icaic. 
(VILLAÇA, 2010, p. 49). 

Para centralizar a produção cultural e tentar regular a arte cubana, foi 

criado no I Congresso de Escritores y Artistas de Cuba, em agosto de 1961, a 

Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), com o objetivo de 

reunir os artistas cubanos em um único organismo e para controlar as produções 

culturais e artísticas no país, desarmando grupos artísticos e facilitando a gestão 

governamental dos mesmos.  

                                                
20 PSP - Partido Socialista Popular partido político cubano fundado em 16 de agosto de 1925. 
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O Icaic funcionava como mediador entre os interesses do governo e os 

interesses dos artistas e cineastas e, apesar do controle exercido sobre as 

produções, aqueles que faziam parte do Instituto gozavam de certa liberdade. 

Essa autonomia se deu porque o Icaic, mesmo sendo um órgão governamental, 

era um dos únicos núcleos que sofria pouca influência do Estado, em razão da 

forte amizade entre Fidel Castro e Alfredo Guevara.  

O Instituto também era o responsável pela difusão do cinema em Cuba, 

e, para tanto, foi criado, dentro da sua estrutura organizacional, o Departamento 

de Publicidad. Essa “agência de publicidade” era encarregada pela confecção 

de cartazes serigráficos que serviriam para divulgação não só de filmes, mas 

também de outros eventos promovidos pelo Instituto. O Departamento, 

igualmente, atendia às demandas de outros setores e instituições 

governamentais, dentre elas a OSPAAAL21, que encomendava cartazes com 

temas revolucionários e de apoio a outras nações que passavam por revoluções 

ou lutas políticas e que compartilhassem das ideias revolucionárias cubanas 

(Jornadas da Solidariedade). Estima-se que até 1972 o Instituto tenha imprimido 

cerca de cinco milhões de cartazes.  

Para ilustrar e conhecer um pouco dos cartazes produzidos para a 

OSPAAAL, dispõe-se abaixo alguns exemplares referentes às Jornadas da 

Solidariedade. 

 

                                                
21 Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina:  fundado em 
janeiro de 1966. OSPAAAL foi um movimento político cubano com o propósito de defender os 
direitos humanos dos povos da Ásia, África e da América Latina e combater o imperialismo, o 
neoliberalismo e a globalização nesses continentes. 
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Figura 3 - Jornada de Solidaridad con el 
pueblo de Laos (12 de Octubre),  Rafael 

Zarsa, 1969. 

 
Fonte: Ideiafixa.com22 

Figura 4 - Daysi Garcia, Jornada de 
Solidaridad con el pueblo de Angola (4 de 

Febrero), 1969. 

 
Fonte: Ideiafixa.com23 

.
Figura 5 - Jornada de Solidaridad con el 

pueblo Afroamericano (18 de agosto), Daysi 
Garcia, 1968. 

 
Fonte: Ideiafixa.com24 

Figura 6 - Faustino Perez, Jornada de 
Solidaridad con el pueblo de Palestina (15 de 

maio), 1968. 

 
Fonte: Ideafixa.com25 

                                                
22 Disponível em <http://www.ideafixa.com/oldbutgold/design-cubano-em-uma-serie-rara-de-
cartazes-politicos>. Acesso em 16 de abril de 2019.  
23 Disponível em <http://www.ideafixa.com/oldbutgold/design-cubano-em-uma-serie-rara-de-
cartazes-politicos>. Acesso em 16 de abril de 2019.  
24 Disponível em <http://www.ideafixa.com/oldbutgold/design-cubano-em-uma-serie-rara-de-
cartazes-politicos>. Acesso em 16 de abril de 2019. 
25 Disponível em <http://www.ideafixa.com/oldbutgold/design-cubano-em-uma-serie-rara-de-
cartazes-politicos>. Acesso em 16 de abril de 2019. 
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É importante pontuar que a serigrafia é uma forma de impressão rápida e 

relativamente barata – os cartazes eram impressos em papel jornal. Pode-se 

dizer, portanto, que a escolha da técnica, tanto para a propaganda política 

quanto para a cultural, deu-se também por esses motivos. Além disso, “Cuba 

priorizou a arte gráfica no lugar dos murais porque o governo considerava as 

obras impressas muito mais flexíveis, passíveis de serem logo substituídas por 

novas” (VILLAÇA, 2010, p. 72).  

Outra característica importante dos cartazes cubanos era a sua 

distribuição: difundidos de forma ordenada, em totens espalhados pela cidade, 

principalmente nas ruas da capital. Os totens, que eram organizados pelo próprio 

governo, serviam como suporte para expor os pôsteres, facilitando assim a 

substituição dos cartazes e garantindo que os mesmos não permanecessem por 

muito tempo no ambiente urbano.  

2.2 A ARTE CONQUISTANDO OS CARTAZES CUBANOS 

O Icaic, juntamente com outras instituições culturais, impulsionou a 

mudança na comunicação entre governo e sociedade, atingindo não somente a 

eles próprios como também a cena artística e as organizações políticas e sociais. 

Todos sentiram ares violentos de renovação, entenderam a 
ausência de tradições ou escolas e a necessidade de considerar 
caminhos a partir do zero, cujo compromisso final seria com o 
receptor de suas mensagens, isto é, a maioria da população. 
(YSLA, 1997, p. 29, tradução nossa)26.  

Cuba transitou de uma sociedade capitalista para uma sociedade 

socialista, estatizando os meios de produção e a distribuição de bens, tornando 

a publicidade, como conhecemos, obsoleta. A publicidade em um país socialista 

continua existindo, porém ela se renova e perde seu caráter comercial. Além 

disso, ela deixa de ter concorrência, já que não existe relação mercantil na 

sociedade, e suas estratégias de convencimento se modificam.  

                                                
26 “Todos sintieron aires violentos de renovación, comprendieron la ausencia de tradiciones o 
escuelas y la necesidad de plantearse caminos desde cero cuyo compromiso último seria con el 
receptor de sus mensajes, es decir, la inmensa mayoría de la población”. (YSLA, 1997, p. 29) 
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Os cartazes se tornaram, portanto, a possibilidade do novo. A 

comunicadora social cubana Mirta Muñiz aponta cinco aspectos que, segundo 

ela, influenciaram no valor artístico e no caráter comunicativo do cartaz de 

serigrafia cubano, principalmente entre 1961 e 1974, sendo eles: 

• A urgência de encontrar outras formas de expressão com o 
objetivo de comunicar novos conteúdos. A este empenho se 
somaram designers gráficos e outros especialistas provenientes 
da publicidade, pintores que ampliaram seu campo de ação e 
estudantes de arte. Era uma massa jovem de criadores (...) que 
em compromisso com seu tempo se dedicou a transformar o 
âmbito visual e comunicativo. 
 
• A necessidade de encontrar novos canais de comunicação, 
que poderíamos chamar de alternativos, quando não se contava 
com acesso a outros meios. 
 
• A importância de contar com uma comunicação rápida e 
sintética em todo país, mesmo naqueles lugares onde a mídia 
de massa não chegava (...)  
 
• A existência de uma tradição litográfica no país (...) 
 
• (...) a possibilidade de ter em mãos um testemunho tangível do 
processo revolucionário.” (MUÑIZ, 2003, p. 11, tradução 
nossa)27 

Muñiz menciona a massa de jovens criadores responsáveis pela 

transformação do ambiente visual e comunicacional de Cuba. Esses artistas 

traziam consigo suas próprias referências e o entusiasmo necessário para criar 

um novo estilo para os carteles, o que gerou uma produção bastante 

diversificada. 

                                                
27 • La urgencia de encontrar otras formas de expresión con el objetivo de comunicar nuevos 
contenidos. A este empeño se sumaron diseñadores gráficos y otros especialistas provenientes 
de la publicidad, pintores que ampliaran su campo de acción y estudiantes de arte. Era una masa 
joven de creadores (…) que en compromiso con su tiempo se dedicó a transformar el ámbito 
visual y comunicativo. 
• La necesidad de hallar nuevos canales de comunicación, que pudiéramos llamar alternativos, 
cuando no se contaba con acceso pleno a otros medios.  
• La importancia de contar con una comunicación rápida y sintética en todo el país, aun en 
aquellos lugares donde no llegaban los medios masivos (…) 
• La existencia de una tradición litográfica en el país (…) 
• (…) la posibilidad de tener en las manos un testimonio tangible del proceso revolucionario. 
(MUÑIZ, 2003, p. 11) 
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Existem outras considerações a serem feitas a despeito da diversidade 

estilística nessas produções. A carência de profissionais especializados para 

satisfazer a demanda acabou por criar a necessidade de que artistas plásticos 

migrassem do campo da pintura para a produção de cartazes serigráficos. 

Complementarmente, para muitos artistas, a oportunidade de trabalhar no 

Icaic era uma possibilidade de ampliar seu campo de trabalho, mas também 

significava proliferar suas produções artísticas pelas ruas de Cuba, adquirindo 

reconhecimento por parte da sociedade e respeito no meio. 

Os criadores veem uma oportunidade de alcançar uma 
ressonância maior em suas obras ao vê-las serem reproduzidas 
em grandes quantidades e dispostas no contexto urbano (...) 
(YSLA, 1997, p. 29, tradução nossa)28 

Além disso, a liberdade para criar de acordo com suas próprias influências 

artísticas, podendo imprimir sua personalidade no cartaz, somada a 

possibilidade de identificar a obra, a partir da assinatura, facilitava a associação 

da imagem ao seu autor. Isso poderia, de certa forma, incentivar o artista a 

buscar aplicar cada vez mais um estilo próprio em sua produção de cartazes, 

para que dessa forma fosse reconhecido pelo estilo impresso nas serigrafias 

antes mesmo da confirmação dada pela sua assinatura.  

Isso posto, considera-se que os cartazes cubanos foram muito 

importantes para as artes plásticas no país. “Acabou por ser um dos elementos 

decorativos mais típicos e frequentes do âmbito urbano” (TRUJILLO, 1997, p. 

22, tradução nossa)29. 

Assim sendo, “nasce, ainda que inconscientemente, uma 
poética gráfica em meio a novas circunstâncias.”30 (YSLA, 1997, 
p. 29, tradução nossa). A liberdade que os artistas 
experimentavam era grande, pois não existia obrigatoriedade 
com nenhum estilo artístico pré-determinado – como acontecia 
na URSS com o Realismo Soviético. Os artistas cubanos de 
cartazes, “livres da ideia fixa de incitação comercial, tentam levar 

                                                
28 “Los creadores ven en ello la oportunidad de alcanzar mayor resonancia en sus obras al verlas 
reproducidas en grandes cantidades y ser ubicadas en el contexto urbano (…)” (YSLA, 1997, p. 
29) 
29 “Ha resultado ser uno de los elementos decorativos más típicos y frecuentes del ámbito urbano” 
(TRUJILLO, 1997, p. 22). 
30 “Nace, sin conciencia plena aún, una poética gráfica en medio de circunstancias nuevas.” 
(YSLA, 1997, p. 29) 
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arte para a rua, onde todos podem vê-la” (YSLA, 1997, p. 30, 
tradução nossa)31. 

Mesmo nesse contexto artístico de liberdade criativa dada aos artistas, o 

Icaic exigia uma padronização dos pôsteres. Para tanto, as produções deveriam 

manter uma unidade formal que abrangia parâmetros como “técnica, formato, 

senso de execução, adequação entre conteúdo do filme e seu cartaz” (GUEDES; 

2009, 26). Os cartazes deveriam ser assinados e seguir um formato pré-

estabelecido de 51 x 76 cm, assim como “impressos em serigrafia, em pequenas 

tiragens – em torno de 500 exemplares – de 1 a 30 cores” (GUEDES, 2009, p. 

25). 

2.3 CARTAZES, ARTE E CINEMA  

Com a criação do Icaic, a produção de novos cartazes era encomendada 

a cada lançamento de filme em Cuba. Artistas plásticos e desenhistas da 

Instituição criavam carteles para ilustrar e divulgar as novas películas – prática 

que também era aplicada para os filmes estrangeiros que seriam exibidos na 

cidade de Havana.  

Apesar de serem bem recebidos, os cartazes de cinema produzidos no 

Icaic passaram por um período de adaptação. À época, a população estava 

acostumada a um padrão de divulgação gráfica de novos lançamentos 

cinematográficos “mais internacional”, posto que a maioria dos cartazes sofriam 

apenas uma adaptação para a língua espanhola, ou por vezes não recebiam 

qualquer tipo de modificação. Por isso, de maneira geral, o público podia 

identificar a nacionalidade, interpretar o tema do filme e até mesmo pressupor a 

qualidade da película. Presumivelmente, um bom filme, teria consequentemente 

um bom cartaz, com boa imagem, boa fotografia, bom nível gráfico, etc. 

Para exemplificar, abaixo pode-se ver alguns cartazes produzidos para 

filmes, anteriores a Revolução de 59. 

  

                                                
31 “libres de la idea fija de la incitación comercial, tratan de llevar un arte a la calle, allí donde 
todos los vean.” (YSLA, 1997, p. 30) 
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Figura 7 - Hotel de muchachas, autor 
desconhecido, 1950. 

 

Fonte: VEGA, 1997, p.45. 

Figura 8 - Yo soy el hombre, autor 
desconhecido, 1952. 

 

Fonte: VEGA, 1997, p.48.

Figura 9 - Gesta inmortal, autor 
desconhecido, 1959. 

 

Fonte: VEGA, 1997, p.52. 

Figura 10 - Mares de Pasión, Eladio 
Rivadulla, 1950. 

 

Fonte: VEGA, 1997, p.45. 
 

A partir da mudança para os novos moldes de cartazes serigráficos, os 

espectadores se viram desorientados. E isso não se deu apenas pela mudança 
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de estilo, mas também porque muitas vezes um filme ruim poderia ter um cartaz 

muito bom e, de certa forma, iludia o passante. Edmundo Desnoes explica essa 

desorientação. 

(...) às vezes um filme medíocre tinha um cartaz excelente, e 
nunca dentro de um estilo historicamente reconhecível; muitas 
vezes o melhor cartaz não correspondia com a melhor película, 
até a negava. Se uma película ‘chata’ chegasse, um pôster 
colorido era usado para chamar a atenção do espectador (...). 
(DESNOES, 1997, p. 15, tradução nossa)32 

É claro que o espectador vai aos poucos abandonando velhos hábitos 

interpretativos para recorrer a outros, como os detalhes técnicos dos filmes: país 

de origem, produção e coprodução, atores e diretores.  

Adicionalmente, os filmes estrangeiros lançados na ilha necessitavam de 

um novo cartaz para sua divulgação, dessa vez produzidos pelos artistas 

cubanos. É imprescindível destacar que, durante a construção desta pesquisa, 

foi possível identificar que tal prática (criação de cartazes para filmes 

estrangeiros) aconteceu em diversos países. Isso ocorria porque alguns países 

carregavam a tradição de produção de cartazes – “fenômeno comum a maioria 

dos países da América Latina, exceto Brasil, México e Argentina” (TRUJILLO, 

1997, p. 22, tradução nossa)33 –, mas também é razoável dizer que, em partes, 

isso se dava pela necessidade de traduzir o texto original para a língua do país 

que exibiria a película. Em um contexto no qual não existiam mídias digitais e a 

fácil transferência de dados, a identidade visual do cartaz poderia ser alterada 

de acordo com os cartelistas responsáveis pela criação, somando aos carteles 

peculiaridades exclusivas de seu país.  

Para efeito de conhecimento, destaca-se aqui o primeiro cartaz produzido 

para um filme de longa metragem cubano, do artista Eduardo Muñoz Bach, para 

o filme Historias de la Revolución (1960).  

                                                
32 “(...) as veces una película mediocre tenía un excelente cartel, y nunca dentro de un estilo 
históricamente reconocible; muchas veces el mejor cartel no correspondía con la mejor película, 
incluso la negaba. Si llegaba una película aburrida, se recurría a un cartel vistoso para reclamar 
el interés del espectador (...)” (DESNOES, 1997, p. 15) 
33 “(...) fenómeno común a la mayoría de los países de América Latina, exceptuando los casos 
de Brasil, México u la Argentina. (TRUJILLO, 1997, p. 22) 
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Figura 11 - Historias de la Revolución, Eduardo Muñoz Bach, 1960. 

 
Fonte: VEGA, 1997, p.22. 

É possível notar que o cartaz de Bach já apresenta uma considerável 

mudança se comparada aos cartazes anteriores à Revolução. “Esse primeiro 

cartaz já traz consigo uma linguagem nova, mesmo que balbuciante, mas sem 

dúvidas portador de uma ruptura definitiva com padrões estereotipados e 

comerciais” (TRUJILLO, 1997, p. 22, tradução nossa)34. 

É importante relatar que é comum encontrar para um mesmo filme vários 

cartazes de países distintos, como, por exemplo, para o filme soviético Tenho 20 

anos35 (tradução nossa) – foram encontrados, além do cartaz original, um cartaz 

tcheco, um croata e um cubano. Porém, antes de analisarmos os cartazes, se 

faz necessário conhecer a sinopse do filme a fim de tentar compreender melhor 

as conexões e as referências utilizadas na composição de cada pôster.  

Tengo 20 años se ambienta na União Soviética dos anos de 1960. Um 

jovem e dois de seus amigos retornam à Moscou após dois anos de serviço 

militar. Os amigos começam a expressar diferentes desejos para suas vidas 

quando estão de volta a suas casas. Serguei, o protagonista, acaba por se 

                                                
34 “Este primer cartel ya trae consigo un lenguaje nuevo, todavía balbuceante, pero 
inequívocamente portador de una definida ruptura con patrones estereotipados y comerciales.” 
(TRUJILLO, 1997, p. 22). 
35 МНЕ двадцать лет. Direção: Marlen Chucijev, Produção: Viktor Frejlich. URSS: Gorky Film 
Studio, 1964. 
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envolver com uma estudante pertencente a uma família da elite burocrata e entra 

em conflito com os rumos que a sua vida está tomando.  

Isso posto, apresenta-se os cartazes. 

 
Figura 12 - мне двадцать лет, autor 
desconhecido, 1964. Cartaz soviético 

(original). 

 
Fonte: Kinopoisk36 

                                                
36 Disponível em <https://www.kinopoisk.ru/picture/2762285/#2762285>. Acesso em 17 de 
janeiro de 2018. 
37 Disponível em <https://www.kinopoisk.ru/picture/2979887/>. Acesso em 15 de julho de 2018. 

Figura 13 - Je Mi Dvacet Let, autor 
desconhecido, 1965. Cartaz tcheco. 

 
Fonte: IMDB.37 
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Figura 14 - Imam 20 Godina, autor 
desconhecido, 1965. Cartaz croata. 

 
Fonte: Kinopoisk.38 

Figura 15 - Tengo 20 Años, Antonio 
Fernandes Reboiro, 1966. Cartaz cubano. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.69. 

Pode-se observar que os cartazes, apesar de divulgarem o mesmo filme, 

se distinguem muito entre si. No cartaz original, o soviético, a cor vermelha é 

predominante e preenche toda a extensão do pôster. Há três jovens rapazes 

dispostos na composição, deslocados para cima e para a esquerda do cartaz, 

assim como o título do filme, que também se encontra alinhado próximo a 

margem esquerda e disposto abaixo da primeira figura – da esquerda para a 

direita. A representação dos personagens não acontece a partir de uma 

fotografia ou frame do filme, mas de uma ilustração dos protagonistas em tons 

de preto. 

Em comparação com o cartaz croata, podemos perceber que a 
identidade visual do original é, em partes, mantida. A cor 
vermelha se mantém predominante, bem como a reprodução de 
personagens. Contudo, as figuras são representadas a partir de 
uma fotografia. Na imagem se vê um jovem casal e não mais 
três rapazes, como no cartaz soviético. Essa pequena alteração 
pode mudar o entendimento do espectador sobre o tema do 
filme – o casal no pôster, em um primeiro momento, pode 
transmitir uma impressão distinta da versão original. É plausível 
dizer, portanto, que uma pequena mudança no cartaz pode 
alterar também a interpretação do espectador e, dependendo da 
composição visual do pôster, a interpretação pode destoar ainda 
mais.  

                                                
38 Disponível em <https://www.kinopoisk.ru/picture/2979887/>. Acesso em 15 de julho de 2018.  
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O exemplar tcheco traz uma composição estética mais elaborada. Nele, é 

difícil reconhecer algo que se assemelha ao cartaz original – além do título do 

filme e a cor vermelha presente no número 20. Com um fundo preto em quase 

sua totalidade, detalhes gráficos e orgânicos nas cores verdes, vermelho e 

branco, os elementos se acomodam no cartaz criando uma base para a 

representação de um cabelo feminino que constrói uma ligação com a 

personagem presente no filme. Essas são as únicas pistas do que se pode 

relacionar ao longa-metragem. Sabemos que existe uma figura feminina 

importante no filme, porém, o cartaz tcheco não diz muito mais sobre o tema do 

filme. 

A subjetividade do cartaz tcheco também existe no cartaz cubano, porém 

em maior grau. A abstração que o cartel de Reboiro39 apresenta é 

indiscutivelmente a maior entre os cartazes apresentados. A composição que 

apresenta diversas cores – vermelho, preto, roxo, laranja, amarelo, além do 

aproveitamento da própria cor do papel jornal – produz uma certa leveza, 

principalmente se comparada com o dramático vermelho do cartaz soviético. 

Não existe qualquer representação humana no cartel, o que tende a dificultar a 

concepção preliminar do assunto principal da película.  

As linhas e os círculos – formados a partir do deslocamento das retas – 

são o único indício de que algo está em desencontro. Talvez seja razoável supor 

que existe um paralelo entre essa desarticulação das linhas com a mudança na 

dinâmica de vida do personagem, que ao voltar da guerra, apesar de encontrar 

o mesmo ambiente, se sente deslocado, ainda que essa leitura decorre muito 

mais do conhecimento do enredo proposto do que da criação visual.   

O cartaz cubano Tengo 20 años é, dentre os quatro expostos aqui, o mais 

descompromissado com a representação literal do filme, e é possível perceber 

que existe nele uma interpretação artística livre de Reboiro. Essa liberdade para 

a interpretação é comum aos artistas gráficos cubanos quanto a criação dos 

cartazes de cinema, como será verificado mais adiante nesta pesquisa.  

                                                
39 Antonio Fernandez Reboiro (1935 –): artista gráfico cubano conhecido principalmente por seus 
cartazes idealizados para o Icaic.  
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Se faz pertinente lembrar que o embargo econômico não 
significou um bloqueio para os artistas, não os impedindo de ter 
acesso aos estilos artísticos vigentes no mundo naquele 
momento. Isso ocorre em razão das muitas viagens feitas por 
eles a outros países, principalmente para as nações irmãs 
Polônia, Checoslováquia e URSS. Essas viagens serviam para 
divulgar a arte cubana em exposições, cursos, apresentações e 
palestras, o que possibilitava o intercâmbio entre a arte cubana 
e a produção estrangeira no restante do mundo.  

Isso posto, é possível encontrar influências de estilos artísticos anteriores 

e contemporâneos nos cartazes cubanos. No cartaz produzido para o filme 

soviético, por exemplo, é possível identificar confluências com a Arte Op, que 

resumidamente consiste em uma produção “abstrata, essencialmente formal e 

exata, e que pode ser vista como um desenvolvimento do construtivismo e da 

essência do objetivo de Malevich40, que era ‘assegurar a supremacia da 

sensibilidade pura da arte’.” (REICHARDT, 2000, p. 288) 

Para efeito de comparação e para ilustrar a análise, apresenta-se abaixo 

a obra de uma das artistas expoentes do movimento Op Art, Bridget Riley41. 

 

 
Figura 16 - Blaze, Bridget Riley, 196442 

 

Figura 17 - Tengo 20 Años, Antonio 
Fernandes Reboiro, 1966. 

 
 

 

                                                
40 Kazimir Severinovich Melevich (1879-1935): Pintor abstrato soviético. Participou da vanguarda 
russa e foi mentor do Suprematismo Russo. 
41 Bridget Riley (1931-): Artista plástica inglesa. Um dos maiores expoentes da Op Art.  
42 Disponível em <https://www.tate.org.uk/art/artworks/riley-blaze-p05083>. Acesso em 7 de 
setembro de 2018. 
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Podemos identificar características em comum nas duas obras. Ambas as 

composições são formadas por linhas que formam diversos círculos, estes sem 

um limite formal que os defina, sendo possível identifica-los apenas a partir do 

deslocamento das linhas. 

Uma diferença clara entre as duas imagens é que o cartaz cubano é 

colorido, enquanto a obra da artista britânica é somente preta e branca. Essa 

coloração pode ocorrer para fins práticos de propaganda; cores chamam mais a 

atenção do espectador do que uma composição em preto e branco. Além disso, 

a “tropicalidade” cultural do país caribenho também pode ter influenciado nas 

produções artísticas dos carteles.  

De qualquer forma, esse exemplo não se trata de um padrão artístico e é 

claro que algumas produções podiam trazer características do cartaz original, 

mas de forma completamente nova e única. O mais importante, nesse ponto, é 

compreender que a produção de cartazes para filmes estrangeiros não era 

exclusividade de Cuba, mas comum a vários países. Contudo, Cuba se destaca 

de outras nações na criação de cartazes por sua forte marca artística, o que 

implicou na gestação de uma suposta escola cartazista no país.  
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3 CATALOGAÇÃO DOS CARTAZES DA DÉCADA DE 1960 

A partir da compreensão do contexto político-sócio-cultural cubano e 

como seu ambiente comunicacional se transformou a partir da Revolução de 59, 

pode-se explorar o objeto dessa pesquisa: a produção serigráfica cubana de 

cartazes para cinema estrangeiro entre 1960 e 1969 e suas relações com 

ambiente.  

A intenção dessa pesquisa é investigar a produção cubana e, traçando 

um paralelo com os pôsteres originais estrangeiros para o mesmo filme, observar 

suas singularidades e características, que aproximam ou afastam sua produção 

serigráfica de outras nações. Busca-se, portanto, reconhecer uma unicidade 

poética e formal entre os exemplares feitos em Cuba a fim de evidenciar como 

um novo ambiente comunicacional pode reverberar em uma produção artística.  

Para tanto, se fez necessário listar e catalogar o máximo de cartazes 

produzidos no período em questão, por meio de uma ampla e lenta pesquisa em 

livros e websites, uma vez que a quantidade de informação sobre o tema é 

bastante limitada. Não há sites ou publicações que consolidem e confirmem 

quais e quantos cartazes de filmes foram produzidos em Cuba na década de 

1960, nem mesmo de fontes oficiais cubanas – fato que só contribuiu para 

justificar esta investigação. 

O pontapé inicial para esta pesquisa foi utilizar as informações disponíveis 

no livro Soy Cuba, de Carole Goodman e Claudio Sotolongo (2011), que oferece 

uma coletânea bastante relevante de cartazes produzidos por artistas cubanos 

para divulgação de filmes no país. Após esse primeiro filtro, a busca se 

desenrolou na internet, especificamente no que diz respeito às imagens de 

cartazes.  

Os pôsteres cubanos, em sua maioria, apresentam informações 

importantes sobre o filme, como o título (em espanhol), o nome do diretor, o 

nome dos principais atores, o país de origem de produção, além do nome do 

artista autor do cartaz e o ano em que o mesmo foi impresso. Essas informações 

foram de suma importância para a investigação e identificação do cartaz original, 
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além de serem essenciais para assegurar que o filme foi realmente exibido em 

Cuba.  

É indispensável assumir a possiblidade de que outros filmes, que não 

estão presentes no catálogo desta pesquisa, tenham sido exibidos em Cuba 

entre os anos de 1960 e 1969; e que essa lista pode ser consideravelmente mais 

extensa do que a apresentada. Entende-se que, para uma catalogação mais 

precisa e completa, seja necessário, entretanto, um período maior de 

investigação além de uma pesquisa de campo em Cuba, em bibliotecas, 

universidades e órgãos responsáveis pela produção e acervo dos cartazes, 

como o próprio Icaic, para confirmar e cruzar informações; o que, deseja-se, 

acontecer na continuação em nível de doutorado. 

3.1 A SELEÇÃO DOS CARTAZES 

A quantidade de produções e exibições de películas, tanto documentais 

quanto ficcionais, em Cuba na década de 1960 é enorme. Por isso, para formar 

o corpus desta pesquisa foram selecionados apenas os filmes de ficção, 

objetivando evitar preconcepções sobre o tema e sobre os personagens da obra 

cinematográfica, ao mesmo tempo em que as criações serigráficas estariam 

menos presas a um enredo já elaborado socialmente. Além disso, só serão 

considerados filmes de longa-metragem43.  

O primeiro passo foi identificar e separar todos os cartazes de Soy Cuba 

com data de produção entre 1960 e 1969, registrando o nome do filme, país de 

origem, ano da criação e o artista responsável pelo cartaz. Depois disso, seguiu-

se com a busca por outros cartazes que não integravam a publicação, o que 

resultou em um grande número de pôsteres – também registrados seguindo as 

mesmas regras descritas.  

                                                
43 Longa-metragem: Filme cuja duração ultrapassa uma hora. Dicionário online Priberam. 
Disponível em <https://www.priberam.pt/dlpo/longa%20metragem>. Acesso em 07 de setembro 
de 2018. 
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Alguns cartazes, principalmente os que foram produzidos no início dos 

anos sessenta, não traziam informações complementares sobre o filme, bem 

como o nome do autor do cartaz ou o ano de sua produção. Igualmente, algumas 

imagens encontradas não tinham qualidade suficiente44 para que as informações 

pudessem ser lidas, o que dificultou a catalogação. Também é importante 

ressaltar que foram encontrados cartazes que deveriam compor essa lista, mas 

por não apresentarem todas as informações necessárias ou por não ser possível 

confirmar as informações, não foram contabilizados.  

Em uma pesquisa preliminar foram catalogados 212 cartazes cubanos 

para filmes de ficção que foram exibidos em Cuba na década definida. Desse 

montante, foi possível identificar 26 países ou coproduções entre nações que 

tiveram seus filmes exibidos em Cuba – em apenas um caso não foi possível 

confirmar o país de origem.  

Vale lembrar que apesar de que Cuba enfrentava um processo de 

mudanças políticas e sociais, as exibições não eram limitadas às películas de 

países parceiros. Foram apresentadas inclusive produções de países que se 

posicionavam contrários ao novo rumo determinado pelo governo cubano, 

obviamente, depois que a produção passava pelo crivo dos censores do Estado.  

Países como Estados Unidos, Inglaterra e França tiveram seus filmes 

exibidos na ilha caribenha como podemos observar no Gráfico 1, abaixo. 

                                                
44 Alguns cartazes encontrados não apresentavam qualidade digital ou tamanho suficiente para 
ampliação da imagem, dificultando a leitura ou tornando-a ilegível.  
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Gráfico 1 - Filmes com cartazes por país. Fonte: Autoria própria, 2018. 

 
Fonte: Dados elaborados pela autora, 2018. 

 

Para uma leitura mais facilitada do gráfico, apresenta-se uma tabela com 

todos os países encontrados durante a pesquisa dos cartazes cubanos, 

ordenando-os decrescentemente pela quantidade de filmes exibidos em Cuba.  

 

Tabela 1 - Número de cartazes por país. 

PAÍS CARTAZES  PAÍS CARTAZES 

CUBA 25  IUGOSLÁVIA 5 

JAPÃO 24  MÉXICO 4 
URSS 22  EUA 3 

CHECOSLOVÁQUIA 20  SUÉCIA 3 

FRANÇA 14  BOLIVIA 2 

ITÁLIA 14  CHINA 2 

POLONIA 11  FRANÇA/ITÁLIA 2 
HUNGRIA 10  ARGENTINA 1 

INGLATERRA 9  CUBA/URSS 1 

ALEMANHA 8  TCHECO/ALEMANHA 1 

BRASIL 8  ESPANHA/ARGENTINA 1 

BULGÁRIA 8  SENEGAL 1 
ESPANHA 6  DESCONHECIDO 1 

ROMÊNIA 6     

Fonte: Dados elaborados pela autora, 2018. 
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Como o objeto da pesquisa é estabelecer um paralelo entre os cartazes 

originais dos filmes estrangeiros com as versões produzidas em Cuba para a 

mesma produção, serão desconsiderados os 25 filmes do próprio país 

caribenho, além das 5 coproduções e o cartaz cujo filme é de origem 

desconhecida. Portanto, da lista original de 212 cartazes, permanecem 181 

títulos. 

 

A partir disso, criou-se um gráfico onde está disponibilizado a quantidade 

de filmes estrangeiros exibidos em Cuba por ano – considerando a data indicada 

no cartaz cubano.  
 

Gráfico 2 - Número de cartazes de filmes estrangeiros por ano. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

A coluna nomeada “60’s” faz referência aos cartazes que foram 

apresentados na década de 1960 em Cuba sem que tenha sido possível afirmar 

o ano de produção. Por isso, os sete cartazes que a compõe foram eliminados 

da lista, resultando em 174 títulos.  

Para o aprofundamento da pesquisa foram escolhidos seis países. Logo, 

elegeu-se os três países com maior número de cartazes/filmes e outros três que 

se considera importante a partir do contexto histórico ou relevância para a 

construção desta dissertação.  
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Os três países com maior número de filmes exibidos em Cuba são: Japão 

(25 filmes/cartazes), URSS (24 filmes/cartazes) e Checoslováquia (22 

filmes/cartazes). 

O primeiro país escolhido fora do contexto quantitativo foi a Polônia (11 

filmes/cartazes) por sua importante produção de cartazes. Além disso, assim 

como Cuba, aquele país também vivia em um regime comunista45. O segundo 

país selecionado foi a Alemanha que, no período em questão, vivia uma tensa 

seção territorial, dividindo-se entre Alemanha Oriental (comunista) e Ocidental 

(capitalista). O terceiro país escolhido foi o Brasil (8 filmes/cartazes), que além 

de ter tido uma importante produção de cartazes políticos na década de 1960, 

principalmente no período da ditadura militar (1964-1985), também é aquele no 

qual se origina esta pesquisa.  

A partir dessas definições, selecionamos cinco cartazes de cada país para 

análise pormenorizada, totalizando 30 pôsteres. Para chegar a tal número foi 

necessário estipular vários filtros, afunilando os resultados de maneira 

consciente e não tendenciosa até alcançar o número desejado de amostras. 

Após decidir os países que comporiam a pesquisa, a lista permaneceu 

com 93 títulos, organizados por nacionalidade. Em seguida, se fez necessário 

traduzir e pesquisar o nome da película na sua língua mãe e, a partir daí buscar 

pelo cartaz original do longa-metragem.  

Prezando pela qualidade desta investigação, eliminou-se o máximo de 

títulos que não se encontravam no livro Soy Cuba, pois, além de servir como 

critério de eliminação, essa medida assegura a viabilidade de encontrar a 

correspondência correta do cartaz e certifica que a película foi mesmo exibida 

em Cuba.  

Por fim, os pôsteres dos quais não foi possível confirmar sua originalidade 

e origem foram eliminados, e também aqueles para os quais não se encontrou 

correspondência. Para alguns títulos foi possível encontrar o cartaz original, mas 

                                                
45 A Polônia foi anexada a URSS a partir da invasão do Exército Vermelho em 1939, o que 
transformou a pátria em um país comunista soviético. 
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não o cartaz cubano com qualidade de imagem suficiente para ser apresentado. 

Dessa forma, pôde-se subtrair outros 47 títulos da lista, sobrando ainda 46 

exemplares.  

Uma nova lista foi criada com os 46 filmes, agrupando-os por país, como 

se pode observar na tabela abaixo. 

 
Tabela 2 - Tabela Geral de Filmes. 

ALEMANHA 
 Filme Nome Idioma Original Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista 
Cartaz 

1 Una Muchacha de 16 
1/2 Mädchen von 16 1/2 1964 1958 Drama Miguel 

Cutillas 
2 Terciopelo Negro Schwarzer Samt 1964 1964 Drama Reboiro 

3 Esquadrón Murciélago Geschwader Fledermaús 1965 1958 Drama Rostgaard 

4 El Alférez Cristina Das Mädchen Christine 1965 1949 Drama García Parra 

5 Las Aventuras de 
Werner Holt 

Abenteuer des Werner 
Holt, Die 1966 1965 Drama Reboiro 

       
BRASIL 

 Filme Nome Idioma Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista 

Cartaz 
1 Selva Tragica Selva Trágica 1965 1963 Drama Ñiko 

2 São Paulo Socidedad 
Anonima São Paulo S.A. 1968 1965 Drama Raúl Oliva 

Baluja 
3 Tierra en trance Terra em Transe 1968 1967 Drama Reboiro 

4 La Cura y la Muchacha O Padre e a Moça 1968 1966 Drama Bachs 

5 La Difunta A Falecida 1968 1965 Drama Bachs 

7 El Niño del Ingenio O Menino do Engenho 1968 1965 Drama Reboiro 

6 Ganga Zumba Ganga Zumba 1969 1963 Drama Raymundo 
       

CHECOSLOVÁQUIA 
 Filme Nome Idioma Original Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista 
Cartaz 

1 Vals para un millión Valčík pro milión 1962 1961 Comédia/ 
Musical López 

2 La Señorita Fea Ošklivá slečna 1962 1959 Drama 
Psicológico Bachs 

3 El sol el la red Slnko v sieti 1964 1962 Drama Yánes 
Mayán 

4 Transporte al paraíso Transport z ráje 1965 1962 Drama / 
Guerra Gaytón 

5 El Helecho de Oro Zlaté kapradí 1965 1963 Fantasia Reboiro 

6 Cinco Pecadores Pět Hříšníků 1965 1964 Drama Amador 

7 La reineta dorada Zlatá reneta 1966 1965 Drama/ 
Psicologico García Parra 

8 El Beso de 90 
segundos Délka polibku devadesát 1966 1965 Coméida Reboiro 

9 El hijo prodigo Návrat ztraceného syna 1969 1966 Drama/ 
Psicológico Bachs 

       
JAPÃO 
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 Filme Nome Idioma Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista 

Cartaz 

1 Harakiri 切腹 - Seppuku 1964 1962 
Ação/ 

Drama/ 
Histórico 

Reboiro 

2 Los Siete Samurais 七人の侍 -  Shichinin no 
samurai 1966 1954 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Azcuy 

Cárdenas 

3 Masajista Ichi y el 
Cofre de Oro 

座頭市千両首 - Zatôichi 
Senryô-kubi 1968 1964 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Bachs 

4 Masajista Ichi, el 
Fugitivo 

座頭市兇状旅 - Zatôichi 
Kyôjô Tabi 1968 1963 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Rostgaard 

5 Venganza de sangre 仇討 - Adauchi 1968 1964 Drama Amador 

6 La linea delgada 女の中にいる他人 - Onna 
no naka ni iru tanin 

1969 1966 Drama Ñiko 

7 Sudor y lágrimas あゝひめゆりの塔 - Ah 
himeyuri no to 1969 1968 Drama/ 

Guerra Bachs 

8 La Espada Maldita 大菩薩峠 - Dai-bosatsu 
Tōge 1969 1966 Drama/ 

Ação Bachs 

9 Los amantes de 
Hiroshima 

愛と死の記録 - Ai to shi 
no kiroku 1969 1966 Drama Bachs 

       
POLÔNIA 

 Filme Nome Idioma Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista 

Cartaz 

1 Madre Juana de los 
Ángeles Matka Joanna od Aniołów 1963 1961 Drama/ 

Mistério Boyerizo 

2 Tres en el Bosque Trzy kobiety 1965 1957 Drama/ 
Psicológico Amador 

3 Week-ends Weekendy 1965 1963 Drama Azcuy 
Cárdenas 

4 El Verdadero Fin de La 
Guerra 

Prawdziwy koniec wielkiej 
wojny 1965 1957 Drama Azcuy 

Cárdenas 
5 Agnes 46 Agnieszka 46 1966 1964 Drama Amador 

6 El caso de los 2 
señores N Dwaj panowie "N" 1966 1962 Policial Reboiro 

7 El manuscrito de 
Zaragoza 

Rękopis znaleziony w 
Saragossie 1966 1964 Drama/  

Fantasia López 
       

URSS 
 Filme Nome Idioma Original Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista 
Cartaz 

1 Tigres en alta mar Полосатый рейс -  
Polosatyj rejs 1963 1961 Comédia Bachs 

2 El cielo del báltico Балтийское небо - 
Baltiyskoe nebo 1963 1960 Drama/ 

Guerra Boyerizo 

3 Cinco dias y cinco 
noches 

Пять дней – пять ночей - 
Pyat dney - pyat nochey 1963 1961 Drama Boyerizo 

4 Un dia de felicidad День счастья -Den 
schastya 1965 1963 Drama/ 

Romance Reboiro 

5 El soldado Alejandro 
Matrosov 

Рядовой Александр 
Матросов - Ryadovoy 
Aleksandr Matrosov 

1965 1947 Drama/ 
Guerra Amador 

6 Encuentro en el 
planeta feblus 

Мечте навстречу - 
Mechte navstrechu 1966 1963 Sci-fi Reboiro 

7 El Tanque Жаворонок - Zhavoronok 1966 1964 Guerra García Parra 

8 Días de vuelo Дни лётные - Dni lyotnye 1968 1965 Drama Peña Garriga 

9 Las naves se hundren 
en el puerto 

Их знали только в лицо - 
Ikh znali tolko v litso 1968 1966 Drama Amador 
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10 La guerra y la paz (IV 
parte) 

Война и мир IV: Пьер 
Безухов - Voyna i mir IV: 

Pierre Bezukhov 
1969 1967 Drama Azcuy 

Cárdenas 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Pode-se observar que na tabela acima a Alemanha já havia alcançado o 

número estabelecido de cartazes para serem analisados, mas ainda faltava 

definir as serigrafias dos outros cinco países. Para tanto, foi necessário criar 

regras de eliminação para ser factível chegar ao número desejado.  

Primeiramente, buscou-se eliminar dentro de um grupo, quando possível, 

cartazes com o mesmo ano de exibição (ano apresentado no cartaz). Em um 

segundo momento, os cartazes com autores repetidos foram retirados. O terceiro 

crivo se deu pela priorização do ano de lançamento do filme (1955 a 1969), e 

por último, descartados os filmes com temáticas semelhantes para privilegiar o 

maior número de assuntos distintos. Dessa forma, acredita-se que a partir 

desses filtros, foi possível conseguir uma amostra mais heterogênea de 

cartazes. 

3.2 ESCOLHENDO OS CARTAZES  

Para iniciar a análise, primeiramente foi preciso submeter todos os títulos 

dos países elegidos a critérios de eliminação para só então chegar aos cartazes 

finalistas.  

3.2.1 Alemanha 

 

Como colocado anteriormente, a quantidade de cartazes da Alemanha, 

depois de passar pelos filtros preliminares, como qualidade da imagem, 

correspondência de cartazes e confirmação de informações, alcançou o número 

desejado de títulos para a pesquisa, como exposto na tabela a seguir. 
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Tabela 3 - Lista final Alemanha. 

ALEMANHA 

 FILME NOME NO IDIOMA 
ORIGINAL 

ANO 
CARTAZ 

ANO 
FILME TIPO ARTISTA 

CARTAZ 
1 Una Muchacha de 16 

1/2 Mädchen von 16 ½ 1964 1958 Drama Miguel 
Cutillas 

2 Terciopelo Negro Schwarzer Samt 1964 1964 Drama Reboiro 

3 Esquadrón 
Murciélago Geschwader Fledermaús 1965 1958 Drama Rostgaard 

4 El Alférez Cristina Das Mädchen Christine 1965 1949 Drama García Parra 

5 Las Aventuras de 
Werner Holt 

Abenteuer des Werner Holt, 
Die 1966 1965 Drama Reboiro 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

É importante pontuar que os filmes que compõe a lista são de produção 

da Alemanha Ocidental. A seguir os cartazes originais e os correspondentes 

cubanos para a mesma película.  

Figura 18 - Mädchen von 16 ½, GDR ,1958. 
Cartaz alemão. 

 
Fonte: Filmposter46. 

                                                
46 Disponível em <http://www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=6314>. Acesso em 17 de 
novembro de 2017. 

Figura 19 - Una Muchacha de 16 ½, Miguel 
Cutillas, 1964. Cartaz cubano. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 82
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Figura 20 - Schwarzer Samt, DEFA , 1964. 
Cartaz Alemão.47 

 
Fonte: Filmposter.net48. 

Figura 21 - Terciopelo Negro, Antonio 
Fernández Reboiro, 1964. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.115. 

 

Figura 22 - Geschwader Fledermaus, DEFA, 
1958. 

 
Fonte: Flimmerkiste49. 

                                                
47 DEFA (Deutsche Film-Aktiengesellschaft): Estúdio de cinema estatal da República 
Democrática Alemã. 
48 Disponível em <https://www.filmposter.net/en/schwarzer-samt-original-release-east-german-
movie-poster/>. Acesso em 17 de novembro de 2017. 
49 Disponível em <http://flimmerkiste.bplaced.net/11458.htm>. Acesso em 17 de novembro de 
2017.  

Figura 23 - Escuadrón Murcielago, Alfredo 
Gonzáles Rostaard, 1965. 

 
Fonte:  GOODMAN, 2011, p.52. 
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Figura 24 - Das Mädchen Christine, DEFA, 
1949. 

 
Fonte: Flimmerskite50. 

 

Figura 25 - El Alferez Cristina, Raymundo 
García Parra, 1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.90.

Figura 26 - Die Abenteuer des Werner Holt, 
GDR, 1965. 

 
Fonte: Filmposter51 

                                                
50 Disponível em <http://flimmerkiste.bplaced.net/madchen_christine.htm>. Acesso em 17 de 
novembro de 2017. 
51 Disponível em <http://www.filmposter-archiv.de/filmplakat.php?id=6383>. Acesso em 17 de 
novembro de 2017. 

Figura 27 - Las Aventuras de Werner Holt, 
Antonio Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.107.
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3.2.2 Brasil 

Aplicando os filtros à lista de filmes brasileiros, é possível, logo de início, 

selecionar duas películas pela data de exibição, já que foram os únicos a serem 

projetados entre 1965 e 1969, sendo eles Selva Trágica52 (1965) e Ganga 

Zumba53 (1969). Os outros cinco filmes foram mostrados no ano de 1968 em 

Havana e, para eliminar dois deles, destacou-se os cartazes que foram 

produzidos pelos mesmos artistas. São eles: Terra em Transe54 e O Menino do 

Engenho55, concebidos por Reboiro; e O padre e a Moça56 e A Falecida57, 

criados por Bachs58; restando então São Paulo S.A.59, produzido por Raúl Oliva 

Baluja60, adicionado à lista. Dando continuidade à análise, foi identificado que 

tanto um pôster de Reboiro quanto um de Bachs deveriam ser retirados da 

relação. Para tanto, levou-se em consideração o ano de lançamento dos filmes. 

A Falecida e O Menino do Engenho foram apresentados em 1965, mesmo ano 

de Selva Trágica. Portanto, estes dois títulos foram eliminados, derivando na 

tabela a seguir. 

 
  

                                                
52SELVA Trágica. Direção: Roberto Farias, Produção: Herbert Richers. Rio de Janeiro: 
Produções Cinematográficas Hebert Richers S.A., 1963. 
53 GANGA Zumba. Direção: Carlos Diegues. Produção: Jarbas Barbosa; Carlos Diegues. Rio de 
Janeiro: Copacabana Filmes, 1963. 
54TERRA em transe. Direção: Gláuber Rocha. Rio de Janeiro: Mapa Produções 
Cinematográficas, 1967. 
55 MENINO do Engenho. Direção: Walter Lima Junior. Produção: Glauber Rocha; Walter Lima 
Junior. Rio de Janeiro: Mapa Produções Cinematográficas, 1965. 
56 PADRE e a Moça, O. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. Produção: Joaquim Pedro de 
Andrade; Luiz Carlos Barreto. Rio de Janeiro: Difilm – Distribuição e Produção de Filmes 
Brasileiros Ltda.; Filmes do Triangulo, 1966. 
57 FALECIDA, A. Direção: Leon Hirszman. Produção: Joffre Rodrigues; Aluisio Leite Garcia. Meta 
Produções Cinematográficas, 1965. 
58 Eduardo Muñoz Bachs (1937 – 2001): artista gráfico de pôsteres e de quadrinhos espanhol. 
Se muda para Cuba em 1941 e foi um dos artistas mais importantes e atuantes no Icaic, sendo 
ele quem fez o primeiro pôster do Instituto. 
59 SÃO Paulo S.A.. Direção: Luiz Sérgio Person. Produção: Renato Magalhães Gouvêa. São 
Paulo: Socine Produções Cinematográficas; Lauper Filmes, 1965. 
60 Raúl Oliva Baluja (1935 – 2003): arquiteto, diretor de arte e designer cubano. Além de criar 
diversos cartazes para o Icaic, Baluja também produziu diversas peças para o teatro.   
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Tabela 4 - Lista final Brasil. 

BRASIL 
LISTA FINAL 

 FILME NOME NO IDIOMA 
ORIGINAL 

ANO 
CARTAZ 

ANO 
FILME TIPO ARTISTA 

CARTAZ 
1 Selva Tragica Selva Trágica 1965 1963 Drama Ñiko 

2 São Paulo Socidedad 
Anonima São Paulo SA 1968 1965 Drama Raúl Oliva 

Baluja 
3 Tierra en Trance Terra em Transe 1968 1967 Drama Reboiro 

4 El Cura y la Muchacha O Padre e a Moça 1968 1966 Drama Bachs 

5 Ganga Zumba Ganga Zumba 1969 1963 Drama Raymundo 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

Abaixo se apresenta os cartazes originais e os correspondentes cubanos 

para os filmes escolhidos. 

 
Figura 28 - Selva Trágica, autor 

desconhecido, 1963. 

 
Fonte: Cinema1061. 

Figura 29 - Selva Tragica, Raymundo García 
Parra, 1965. 

 

Fonte: Ebay62. 
 

                                                
61 Disponível em < http://cinema10.com.br/filme/selva-tragica>. Acesso em 17 de novembro de 
2017. 
62 Disponível em <https://www.ebay.com/itm/Cuban-movie-Poster-4-TRAGIC-Forest-Brazil-film-
Jungle-Primitive-design-Earth-art-/160808729899>. Acesso em 17 de novembro de 2017. 
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Figura 30 - São Paulo Sociedade Anônima, 
autor desconhecido, 1965. 

 
Fonte: Papo de Cinema63. 

Figura 31 - Sao Paulo Sociedad Anonima, 
Raúl Oliva Balua, 1968. 

 
Fonte: Pinimg64 

Figura 32 - Terra em Transe, Autor 
desconhecido, 1967. 

 
Fonte: Adoro Cinema65. 

Figura 33 - Tierra en Trance, Antonio 
Fernández Reboiro, 1968. 

 
Fonte: Benito Movie Poster66. 

 

                                                
63 Disponível em <https://www.papodecinema.com.br/filmes/sao-paulo-sociedade-anonima/>. 
Acesso em 17 de novembro de 2017. 
64 Disponível em <https://i.pinimg.com/736x/14/5d/03/145d03775e91d7e01b71a311cd703818--
vintage-design-vintage-art.jpg>. Acesso em 17 de novembro de 2017. 
65 Disponível em <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-2672/fotos/detalhe/?cmediafile= 
19873174>. Acesso em 17 de novembro de 2017. 
66 Disponível em < http://www.benitomovieposter.com/catalog/tierra-en-trance-p-37194.html>. 
Acesso em 17 de novembro de 2017. 
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Figura 34 - O Padre e a Moça, autor 
desconhecido, 1965. 

 
Fonte: TV Brasil67. 

Figura 35 - El Cura y la Muchacha, Eduardo 
Muñoz Bachs, 1968. 

 
Fonte: Cuban Poster68. 

 
Figura 36 - Ganga Zumba: Rei dos Palmares, 

autor desconhecido, 1963. 

 
Fonte: Filmow69. 

Figura 37 - Ganga Zumba, Antonio Pérez 
(ÑIko) Gonzalez, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 172. 

 

                                                
67 Disponível em <http://tvbrasil.ebc.com.br/ciclos-de-cinema/episodio/o-padre-e-a-moca>. 
Acesso em 18 de novembro de 2017. 
68 Disponível em < http://cubanposterart.blogspot.com.br/>. Acesso em 18 de novembro de 2017. 
69 Disponível em <https://filmow.com/ganga-zumba-t21089/>. Acesso em 18 de novembro de 
2017. 
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3.2.3 Checoslováquia 

Iniciando com nove títulos, a lista da Checoslováquia precisou passar por 

mais etapas eliminatórias para ser efetivada do que o país anterior. El Sol en la 

Red70 (1964) e El Hijo Prodigo71 (1969) são logo selecionados por serem os 

únicos filmes tchecos disponíveis nos anos em que foram apresentados. Como 

o cartaz de El Hijo Prodigo foi produzido por Bachs, eliminou-se La Señorita 

Fea72 (1962), e se elegeu, por eliminação, o cartaz de López para o filme Vals 

para um Millión73 (1962). 

Na listagem, Reboiro aparece como criador de cartazes para dois filmes, 

El Helecho de Oro74 (1965) e El beso de 90 Segundos75 (1966). Como 1965 tem 

o maior número de filmes nessa lista, o cartaz que o artista fez naquele ano foi 

removido. Com essa decisão, mais um nome para o grupo final de cartazes foi 

adicionado, El beso de 90 Segundos e, automaticamente, dois títulos foram 

retirados: La Reineta Dorada (1966), por compartilhar o mesmo ano de exibição 

que a comédia; e El Helecho de Oro, por possuir o mesmo autor do pôster. O 

último corte se deu pelo tema da película, como já havia outros filmes de drama 

na lista final, optou-se por Transporte al Paraíso76, que apesar de ter a mesma 

temática de Cinco Pecadores77 (1965), é também um filme de Guerra, se 

diferenciando nesse ponto dos outros dramas escolhidos. Todo esse processo 

de eliminação pode ser observado nas tabelas a seguir. 

 

                                                
70 SLNKO v Sieti. Direção: Stefan Uher. Produção: Ján Svikruha. Checoslováquia: Produção de 
Filmes e Distribuição Bratislava, Estúdio de Longas-Metragens Bratislava - Koliba, 1º Grupo de 
Criação por Albert Marenčina, 1962. 
71 NÁVRAT Ztraceného Syna. Direção: Evald Schorm. Produção: Václav Rouha. 
Checoslováquia: Estúdio de Cinema Barrandov, 1966. 
72 OŠKLIVÁ Slečna. Direção: Miroslav Hubácek. Produção: Antonín Bedrich. Checoslováquia: 
Estúdio de Cinema Barrandov, 1959. 
73 VALČÍK pro Milión. Direção: Josef Mach. Produção: Jaroslav Jílovec. Checoslováquia: Estúdio 
de Cinema Barrandov, 1961. 
74 ZLATÉ Kapradí. Direção: Jirí Weiss. Produção: Frantisek Milic. Checoslováquia: Estúdio de 
Cinema Barrandov, 1963. 
75 DÉLKA Polibku Devadesát. Direção: Antonín Moskalyk. Produção: Gustav Rohan. 
Checoslováquia: Estúdio de Cinema Barrandov, 1965. 
76 TRANSPORT z Ráje. Direção: Zbynek Brynych. Produção: Jirí Porcorný. Checoslováquia: 
Estúdios de Cinema Barrandov, 1962. 
77 PĚT Hříšníků. Direção: Jaroslav Balík. Produção: Vera Kadlecová. Checoslováquia: Estúdios 
de Cinema Barrandov, 1964. 
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Tabela 5  - Lista total de filmes Checos. 

CHECOSLOVÁQUIA 
 Filme Nome no Idioma 

Original 
Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista 
Cartaz 

1 Vals para un Millión Valčík pro Milión 1962 1961 Comédia/ 
Musical López 

2 La Señorita Fea Ošklivá Slečna 1962 1959 Drama 
Psicológico Bachs 

3 El Sol en la Red Slnko v Sieti 1964 1962 Drama Yánes 
Mayán 

4 Transporte al 
Paraíso Transport z Ráje 1965 1962 Drama/ 

Guerra Gaytón 

5 El Helecho de Oro Zlaté Kapradí 1965 1963 Fantasia Reboiro 

6 Cinco Pecadores Pět Hříšníků 1965 1964 Drama Amador 

7 La Reineta Dorada Zlatá Reneta 1966 1965 Drama 
Psicológico 

García 
Parra 

8 El Beso de 90 
Segundos 

Délka Polibku 
Devadesát 1966 1965 Comédia Reboiro 

9 El Hijo Prodigo Návrat Ztraceného 
Syna  

1969 1966 Drama 
Psicológico Bachs 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

Tabela 6 - Lista final Checoslováquia. 

CHECOSLOVÁQUIA 
LISTA FINAL 

 Filme Nome no Idioma 
Original 

Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista Cartaz 

1 Vals para un Millión Valčík pro Milión 1962 1961 Comédia/ 
Musical López 

2 El Sol el la Red Slnko v Sieti 1964 1962 Drama Yánes Mayán 

3 Transporte al 
Paraíso Transport z Ráje 1965 1962 Drama/  

Guerra Gaytón 

4 El Beso de 90 
Segundos 

Délka polibku 
Devadesát 1966 1965 Comédia Reboiro 

5 El Hijo Prodigo Návrat Ztraceného 
Syna 1969 1966 Drama 

Psicológico Bachs 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Abaixo se apresenta os cartazes originais e os correspondentes cubanos 

para os filmes escolhidos. 
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Figura 38 - Valcík pro Milión, Adolf Born , 
1960. 

 
Fonte: Terry Posters78. 

Figura 39 - Vals para un Million, Holbeín 
López, 1962. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.41.

Figura 40 - Slnko v Sieti, Milan Paštéka79, 
1962. 

 
Fonte: Terry Posters80. 

Figura 41 - El Sol en la Red, Francisco Yánes 
Mayán, 1964. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.74. 

 

                                                
78 Disponível em <http://www.terry-posters.com/poster/8979-waltz-for-a-milion>. Acesso em 18 
de novembro de 2017. 
79 Milan Paštéka (1931-1998): pintor, designer gráfico, desenhista e ceramista checo. 
80 Disponível em <http://www.terry-posters.com/poster/10799-the-sun-in-a-net>. Acesso em 18 
de novembro de 2017. 
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Figura 42 - Transport z Ráje, Karel Teissig , 
1962. 

 
Fonte: Terry Posters81. 

Figura 43 - Transporte al Paraiso, Silvio 
Gaytón, 1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.107. 

Figura 44 - Délka Polibku Devadesát, 
František Foreit 82, 1965. 

 
Fonte: Terry Posters83. 

                                                
81 Disponível em <http://www.terry-posters.com/poster/10648-transport-from-paradise>. Acesso 
em 18 de novembro de 2017. 
82 František Foreit (1931– ): artista checo, cientista e químico especialista em conservação de 
obras de arte. 
83 Disponível em <http://www.terry-posters.com/poster/10384-delka-polibku-devadesat>. Acesso 
em 18 de novembro de 2017. 

Figura 45 - El Beso de 90 Segundos, Antonio 
Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.61. 
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Figura 46 - Návrat Ztraceného Syna, Milan 
Grygar 84, 1967. 

 
Fonte: Terry Posters85. 

Figura 47 - El Hijo Prodigo, Eduardo Muñoz 
Bachs, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 192. 

3.2.4 Japão 

A lista japonesa também se inicia com nove nomes de filmes e as 

eliminações começam a partir dos anos de exibição das películas, sempre 

tentando manter o máximo de filmes em anos diferentes para gerar um grupo 

multiforme. Sendo assim, foram escolhidos os filmes Harakiri86 (1964) e Los 

Siete Samurais87 (1966) por serem os únicos filmes disponíveis na tabela em 

cada um de seus anos.  

Os carteles restantes se agrupam em apenas dois anos, 1968 e 1969, 

sendo que quatro deles foram produzidos por Bachs. Como o artista é recorrente 

nas listas de outros países, faz sentido retirar o máximo de cartazes do designer 

para dar espaço para outros produtores. Acredita-se que, dessa forma, uma 

amostragem mais variada seria formada. Assim sendo, três títulos para integrar 

                                                
84 Milan Grygar (1926– ): artista visual, tipógrafo e pintor checo. 
85 Disponível em <http://www.terry-posters.com/poster/16859-return-of-the-prodigal-son>. 
Acesso em 18 de novembro de 2017. 
86 SEPPUKU (切腹). Direção: Masaki Kobayashi. Produção: Tatsuo Hosoya. Japão: Shochiku 
Company Limited, 1962. 
87 SHICHININ no Samurai (七人の侍). Direção: Akira Kurosawa. Produção: Sojiro Motoki. Japão: 
Toho Co., Ltd., 1954. 
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a lista final permanecem, sendo os cartazes de Ñiko88 para La Linea Delgada89 

(1969); Masajista Ichi, El Fugitivo90 (1968) de Rostgaard91; e Venganza de 

Sangre92 (1968), de Amador93. 

A seguir, pode-se conferir a tabela inicial e a resultante, com todos os 

títulos escolhidos. 

 

Tabela 7 - Lista total de filmes japoneses. 

JAPÃO 

 Filme Nome no Idioma Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista 

Cartaz 

1 Harakiri 切腹 - Seppuku 1964 1962 
Ação/ 

Drama/ 
Histórico 

Reboiro 

2 Los Siete Samurais 七人の侍 -  Shichinin no 
Samurai 1966 1954 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 

Azcuy 
Cárdenas 

3 Masajista Ichi y el 
Cofre de Oro 

座頭市千両首 - Zatôichi 
Senryô-kubi 1968 1964 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Bachs 

4 Masajista Ichi, el 
Fugitivo 

座頭市兇状旅 - Zatôichi 
Kyôjô Tabi 1968 1963 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Rostgaard 

5 Venganza de Sangre 仇討 - Adauchi 1968 1964 Drama Amador 

6 La Linea Delgada 女の中にいる他人 - Onna 
No Naka Ni Iru Tanin 

1969 1966 Drama Ñiko 

7 Sudor y Lágrimas あゝひめゆりの塔 - Ah 
Himeyuri No To 1969 1968 Drama/ 

Guerra Bachs 

8 La Espada Maldita 大菩薩峠 - Dai-bosatsu 
Tôge 1969 1966 Drama/ 

Ação Bachs 

9 Los amantes de 
Hiroshima 

愛と死の記録 - Ai To Shi 
No Kiroku 1969 1966 Drama Bachs 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
  

                                                
88 Antonio Pérez (Ñiko) González (1941 – ): artista gráfico e bacharel em História da Arte. 
Ingressa em 1986 para o time do Icaic, produzindo inúmeros cartazes políticos e para eventos 
culturais. 
89 ONNA No Naka Ni Iru Tanin (女の中にいる他人). Direção: Mikio Naruse. Produção: Sanezumi 
Fujimoto; Masakatsu Kaneko. Japão: Toho Co., Ltd., 1966. 
90 ZATÔICHI Kyôjô Tabi (座頭市兇状旅). Direção: Kimiyoshi Yasuda. Produção: Ikuro Kubokawa. 
Japão: Daiei Film, 1963. 
91 Alfredo González Rostgaard (1943 – ): artista plástico, cartunista e diretor de arte. Ingressa no 
Icaic em 1966, produzindo um grande número de cartazes para o Instituto. 
92 ADAUCHI (仇討). Direção: Tadashi Imai. Produção: Hiroshi Ohkawa. Japão: Toei Kyoto, 1964. 
93 Aldo Amador: artista plástico e designer gráfico cubano.  
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Tabela 8 - Lista final Japão. 

JAPÃO 

LISTA FINAL 

 Filme Nome no Idioma Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista 

Cartaz 

1 Harakiri 切腹 - Seppuku 1964 1962 
Ação/ 

Drama/ 
Histórico 

Reboiro 

2 Los Siete 
Samurais 

七人の侍 - Shichinin no 
Samurai 1966 1954 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Azcuy 

Cárdenas 

3 Masajista Ichi, el 
Fugitivo 

座頭市兇状旅 - Zatôichi 
Kyôjô Tabi 1968 1963 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Rostgaard 

4 Venganza de 
Sangre 仇討 - Adauchi 1968 1964 Drama Amador 

5 La Linea Delgada 女の中にいる他人 - Onna 
No Naka Ni Iru Tanin 

1969 1966 Drama Ñiko 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

Abaixo apresenta-se os cartazes originais e os correspondentes cubanos 

para os filmes escolhidos. 

 
Figura 48 - Seppuku (切腹 ), autor 

desconhecido, 1962. 

 
Fonte: Mubi94. 

Figura 49 - Harakiri, Antonio Fernández 
Reboiro, 1964. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.67. 

 

                                                
94 Disponível em <https://mubi.com/notebook/posts/movie-poster-of-the-week-masaki-
kobayashis-harakiri>. Acesso em 15 de janeiro de 2018. 
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Figura 50 - Shichinin no Samurai (七人の侍), 

autor desconhecido, 1954. 

 
Fonte: IMDb95. 

Figura 51 - Los Siete Samurais, René Azcuy 
Cárdenas,1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.101. 

 

Figura 52 - Zatôichi Kyôjô Tabi (座頭市兇状旅
), autor desconhecido, 1963. 

 
Fonte: IMDb96. 

Figura 53 - Masajista Ichi, El Fugitivo, Alfredo 
González Rostaard, 1968. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.146. 

 

                                                
95 Disponível em <https://www.imdb.com/title/tt0047478/>. Acesso em 15 de janeiro de 2018. 
96 Disponível em <https://www.imdb.com/title/tt0057715/mediaviewer/rm869545216>. Acesso 
em 15 de janeiro de 2018. 
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Figura 54 - Adauchi (仇討), autor 
desconhecido, 1964. 

 
Fonte: Ebay97. 

Figura 55 - Venganza de Sangre, Aldo 
Amador, 1968. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.143.  

 

Figura 56 - Onna No Naka Ni Iru Tanin (女の中
にいる他人), autor desconhecido, 1966. 

 
Fonte: Baidu98. 

Figura 57 - La Linea Delgada, Antonio Pérez 
(Ñiko) González, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.178.

 

                                                
97 Disponível em <https://www.ebay.com/itm/REVENGE-IDAUCHI-Japanese-B2-movie-poster-
1964-TADASHI-IMAI-SAMURAI-/201660983834>. Acesso em 15 de janeiro de 2018. 
98 Disponível em: 
<https://baike.baidu.com/item/%E5%A5%B3%E4%BA%BA%E4%B8%AD%E7%9A%84%E9%
99%8C%E7%94%9F%E4%BA%BA/3732345>. Acesso em 15 de janeiro de 2018. 
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3.2.5 Polônia 

O país polonês inicia com uma quantidade mais reduzida, com apenas 

sete cartazes possíveis, e os cortes para essa relação aconteceram de forma 

diferente. Foi identificada a reincidência de autores para quatro cartazes, Azcuy 

Cárdenas99 e Amador, ambos com dois cartazes em 1965 e 1966. O critério de 

desempate foi a partir do tema do filme: os dois dramas foram retirados, gênero 

já contemplado na lista [El Verdadero Fin de la Guerra100 (1965) e Agnes 46101 

(1966)], para alcançar a quantidade definida de cinco exemplares, como consta 

na tabela a seguir. 

Tabela 9 - Lista total filmes poloneses. 

POLÔNIA 
 Filme Nome no Idioma 

Original 
Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista 
Cartaz 

1 Madre Juana de Los 
Ángeles Matka Joanna od Aniołów 1963 1961 Drama/ 

Mistério Boyerizo 

2 Tres en el Bosque Trzy Kobiety 1965 1957 Drama  
Psicológico Amador 

3 Week-ends Weekendy 1965 1963 Drama Azcuy Cárdenas 

4 El Verdadero Fin de La 
Guerra 

Prawdziwy Koniec 
Wielkiej Wojny 1965 1957 Drama Azcuy Cárdenas 

5 Agnes 46 Agnieszka 46 1966 1964 Drama Amador 

6 El Caso de los 2 Señores N Dwaj Panowie "N" 1966 1962 Policial Reboiro 

7 El Manuscrito de Zaragoza Rękopis Znaleziony w 
Saragossie 1966 1964 Drama/ 

Fanasia López 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Tabela 10 - Lista final Polônia. 
POLÔNIA 

LISTA FINAL 
 Filme Nome no Idioma 

Original 
Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista Cartaz 

1 Madre Juana de los 
Ángeles Matka Joanna od Aniołów 1963 1961 Drama/ 

Mistério Boyerizo 

2 Tres en el Bosque Trzy kobiety 1965 1957 Drama  
Psicológico Amador 

3 Week-ends Weekendy 1965 1963 Drama Azcuy Cárdenas 

4 El Caso de los 2 Señores 
N Dwaj Panowie "N" 1966 1962 Policial Reboiro 

5 El Manuscrito de Zaragoza Rękopis Znaleziony w 
Saragossie 1966 1964 Drama/ 

Fantasia López 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

                                                
99 René Azcuy Cárdenas (1939– ): artista plástico e designer gráfico cubano. Integrante do Icac 
desde o ano de criação do Instituto, 1960. Além de cartazes políticos e para programas culturais 
Cárdenas criou de capas de discos a logotipos. 
100 PRAWDZIWY Koniec Wielkiej Wojny. Direção: Jerzi Kawalerovicz. Produção: Ludwik Hager. 
Polônia: Kadr Film Studio, 1957 
101 AGNIESZKA 46. Direção: Sylwester Checinski. Produção: Stanislaw Zylewicz. Polônia: Iluzjon 
Film Group, 1964. 
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Abaixo apresenta-se os cartazes originais e os correspondentes cubanos 

para os filmes escolhidos. 
 

Figura 58 - Matka Joanna od Aniołów, autor 
desconhecido, 1961. 

 
Fonte: Carteles de Peliculas102. 

Figura 59 - Madre Juana de Los Ángeles, 
Rafael Morante Boyerizo, 1963. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.87.

 

Figura 60 - Trzy Koviety, autor desconhecido, 
1957. 

 
Fonte: IMDb 

Figura 61 - Tres en el Bosque, Aldo 
Amador,1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.51 

 
                                                
102 Disponível em <http://www.c1n3.org/k/kawalerowicz01j/Images/21.html>. Acesso em 16 de 
janeiro de 2018. 



74 
 

Figura 62 - Weekendy, Roman Cieslewicz 
103,1963. 

 
Fonte: Polishposter.com104. 

Figura 63 - Week-ends, René Azcuy 
Cárdenas, 1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 104. 

 

 

Figura 64 - Dwaj Panowie N, autor 
desconhecido,1961. 

 
Fonte: Filmweb105. 

                                                
103 Roman Cieslewicz (1930-1996): artista gráfico e fotógrafo polonês. 
104 Disponível em < https://www.polishposter.com/poster0017-weekends.html>. Acesso em 16 de 
janeiro de 2018. 
105 Disponível em <http://www.filmweb.pl/film/Dwaj+panowie+%22N%22-1961-5250/posters>. 
Acesso em 17 de janeiro de 2018. 

Figura 65 - El Caso de Los 2 Señores N, 
Antonio Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.63. 
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Figura 66 - Rekopis Znaleziony w Saragossie, 
autor desconhecido, 1964. 

 
Fonte: Filmweb106. 

Figura 67 - El Manuscrito de Zaragoza, 
Holbeín López, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 123. 

 

3.2.6 União Soviética 

Com dez títulos no conjunto inicial, a URSS é a nação com maior número 

de cartazes restantes após passar pelos filtros preliminares, o que fez da tarefa 

de escolher apenas cinco filmes bastante trabalhosa.  

Analisando a lista, foi possível eleger um título por ano, já que eles estão 

espalhados por cinco anos distintos. O primeiro escolhido foi La Guerra y La Paz 

(IV Parte)107, sendo o único exibido em 1969. Posteriormente, identifica-se as 

recorrências dos artistas Boyerizo108, Reboiro e Amador. Mesmo assim, as 

eliminações não se tornaram mais fáceis. 

                                                
106 Disponível em < http://www.filmweb.pl/Rekopis.Znaleziony.W.Saragossie>. Acesso em 17 de 
janeiro de 2018. 
107 ВОЙНА и мир IV: Пьер Безухов - Voyna i mir IV.  Pierre Bezukhov. Direção: Sergey 
Bondarchuk. Produção: Viktor Tsirgiladze; Nikolai Ivanov; G. Meerovitch; V. Krivonischenko. 
URSS: Mossfilm, 1967.  
108 Rafael Morante Boyerizo (1931 – ): pintor, designer gráfico, autor de quadrinhos espanhol e 
professor. Mudou-se para Cuba em 1940 e se transformou em um dos principais artistas do Icaic, 
não só produzindo cartazes, mas também filmes de animação. 
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Para dar continuidade, estabelece-se então outro critério, o gênero dos 

filmes, o que possibilitou identificar uma produção de ficção científica, gênero 

nada frequente nesta busca. Para conquistar um grupo final mais heterogêneo 

quanto possível, definiu-se por incluir Encuentro em El Planeta Feblus (1966), 

com cartaz de Reboiro. A partir dessa decisão, automaticamente dois cartazes 

são excluídos, um do mesmo ano (El Tanque109, de García Parra110) e outro de 

Reboiro para a película Un Dia de Felicidad111 (1964). O cartel El Soldado 

Alejandro Mastrov112, de Amador, foi escolhido como representante de 1965.  

Como já havia sido selecionado um exemplar de Amador, o outro cartaz 

produzido por ele foi retirado, Las Naves se Hundren em el Puerto113, de 1968; 

restando para representar aquele ano, o cartaz de Días de Vuelo114 (1968), de 

Peña Garriga115.  

Após todos esses recortes, permaneceram ainda três filmes, todos de 

1963. Mais uma vez a decisão ficou por conta do conteúdo da película: Tigres 

em Alta Mar116 foi mantido por ser uma comédia, gênero menos recorrente que 

o drama. 

Para melhor compreender e visualizar os filmes que permaneceram na 

lista final, duas tabelas foram elaboradas, uma com a incidência de todos os dez 

filmes e outra com os cinco que foram elencados. 
  

                                                
109 ZHAVORONOK. Direção: Nikita Kurikhin; Leonid Menaker. Produção: Boris Bykov. URSS: 
Lenfilm Studio, 1965. 
110 Raymundo García Parra (1937– ): pintor e designer gráfico cubano.  
111 DEN Schastya. Direção: Iosif Kheifits. Produção: M. Gennenshtein. URSS: Lenfilm Studio, 
1964. 
112 RYADOVOY Aleksandr Matrosov. Direção: Leonid Lukov. Produção: Pyotr  Galadzhev. 
URSS: Soyuzdetfilm, 1947. 
113 IKH Znali Tolko v Litso. Direção: Anton Timonishin. Produção: Mikhail Yuferov. URSS: Film 
Studio Dovzhenka, 1967. 
114 DNI lyotnye. Direção: Nikolai Litus; Leonid Rizin. Produção: G. Brusin. URSS: Film Studio 
Dovzhenka, 1965. 
115 Umberto Peña (Garriga) (1937 – ): artista plástico e designer gráfico cubano.   
116 POLOSATYJ Rejs. Direção: Vladimir Fetin. Produção: Aleksey Rudyakov. URSS: Lenfilm 
Studio, 1961. 
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Tabela 11 - Lista total de filmes soviéticos. 

URSS 
 Filme Nome no Idioma Original Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista 
Cartaz 

1 Tigres en alta 
mar 

Полосатый рейс - Polosatyj 
rejs 1963 1961 Comédia Bachs 

2 El cielo del 
báltico 

Балтийское небо - Baltiyskoe 
nebo 1963 1960 Drama/ 

Guerra Boyerizo 

3 Cinco dias y 
cinco noches 

Пять дней – пять ночей - Pyat 
dney - pyat nochey 1963 1961 Drama Boyerizo 

4 Un dia de 
felicidad День счастья - Den schastya 1965 1964 Drama/ 

Romance Reboiro 

5 
El soldado 
Alejandro 
Matrosov 

Рядовой Александр Матросов 
- Ryadovoy Aleksandr Matrosov 1965 1947 Drama/ 

Guerra Amador 

6 Encuentro en el 
planeta feblus 

Мечте навстречу - Mechte 
navstrechu 1966 1963 Sci-fi Reboiro 

7 El Tanque Жаворонок - Zhavoronok 1966 1964 Guerra García 
Parra 

8 Días de vuelo Дни лётные - Dni lyotnye 1968 1965 Drama Peña 
Garriga 

9 
Las naves se 
hundren en el 

puerto 
Их знали только в лицо - Ikh 

znali tolko v litso 1968 1966 Drama Amador 

10 La guerra y la 
paz (IV parte) 

Война и мир IV: Пьер Безухов 
- Voyna i mir IV: Pierre 

Bezukhov 
1969 1967 Drama Azcuy 

Cárdenas 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Tabela 12 - Lista final União Soviética. 

URSS 
LISTA FINAL 

 FILME NOME NO IDIOMA ORIGINAL ANO 
CARTAZ 

ANO 
FILME TIPO ARTISTA 

CARTAZ 
1 Tigres en alta mar Полосатый рейс - Polosatyj 

rejs 1963 1961 Comédia Bachs 

2 
El soldado 
Alejandro 
Matrosov 

Рядовой Александр 
Матросов - Ryadovoy 
Aleksandr Matrosov 

1965 1947 Drama/  
Guerra Amador 

3 Encuentro en el 
planeta feblus 

Мечте навстречу - Mechte 
navstrechu 1966 1963 Sci-fi Reboiro 

4 Días de vuelo Дни лётные - Dni lyotnye 1968 1965 Drama Peña 
Garriga 

5 La guerra y la paz 
(IV parte) 

Война и мир IV: Пьер Безухов 
- Voyna i mir IV: Pierre 

Bezukhov 
1969 1967 Drama Azcuy 

Cárdenas 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Abaixo, apresenta-se os cartazes originais e os correspondentes cubanos 

para os filmes escolhidos. 
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Figura 68 - Polosatyj Rejs, autor 
desconhecido, 1961. 

 
Fonte: Yandex117. 

Figura 69 - Tigres en Alta Mar, Eduardo 
Muñoz Bachs, 1963. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 73. 

 

Figura 70 - Ryadovoy Aleksandr Matrosov, 
autor desconhecido, 1948. 

 
Fonte: IMDb118 

Figura 71 - El Soldado Alejandro Mastrosov, 
Aldo Amador, 1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 55. 

 

                                                
117 Disponível em <https://yandex.ru/collections/card/581fa45e6635188796c6610b/>. Acesso em 
17 de janeiro de 2018. 
118 Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt0173149/>. Acesso em 17 de janeiro de 2018. 
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Figura 72 - Mechte Navstrechu, autor 
desconhecido, 1963. 

 
Fonte: Kinopoisk119. 

Figura 73 - Encuentro em el Planeta Feblus, 
Antonio Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 66. 

Figura 74 - Dni lyotnye, autor desconhecido, 
1965. 

 
Fonte: Kinomania120. 

Figura 75 - Dias de Vuelo, Umberto Peña 
Garriga, 1968. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 138. 

 

                                                
119 Disponível em <https://www.kinopoisk.ru/film/mechte-navstrechu-1963-46587/>. Acesso em 
17 de janeiro de 2018. 
120 Disponível em <http://www.kinomania.ru/film/312500>. Acesso em 17 de janeiro de 2018. 
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Figura 76 - Voyna i mir IV: Pierre Bezukhov, 

autor desconhecido, 1967. 

 
Fonte: IMDb121. 

Figura 77 - La Guerra y La Paz (IV Parte), 
René Azcuy Cárdenas,1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 233. 

3.2.7 Lista completa de cartazes 

A seguir, descreve-se todos os filmes escolhidos para compor o corpus 

desta pesquisa, organizados por ordem alfabética dos países. 

Tabela 13 - Lista final de filmes escolhidos. 

ALEMANHA 
LISTA FINAL 

 Filme Título Língua Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista Cartaz 

       
1 Una muchacha 

de 16 1/2 Mädchen von 16 ½ 1964 1958 Drama Miguel Cutillas 

2 Terciopelo negro Schwarzer Samt 1964 1964 Drama Reboiro 

3 Esquadrón 
Murciélago Geschwader Fledermaús 1965 1958 Drama Rostgaard 

4 El Alférez 
Cristina Das Mädchen Christine 1965 1949 Drama García Parra 

5 Las Aventuras 
de Werner Holt 

Abenteuer des Werner 
Holt, Die 1966 1965 Drama Reboiro 

       
BRASIL 

LISTA FINAL 
 Filme Título Língua Original Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista Cartaz 

1 Selva Tragica Selva Trágica 1965 1963 Drama Ñiko 

2 
São Paulo 
Socidedad 
Anonima 

São Paulo SA 1968 1965 Drama Raúl Oliva 
Baluja 

                                                
121 Disponível em < http://www.imdb.com/title/tt0062456/>. Acesso em 17 de janeiro de 2018. 
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3 Tierra en Trance Terra em Transe 1968 1967 Drama Reboiro 

4 El Cura y la 
Muchacha O Padre e a Moça 1968 1966 Drama bachs 

5 Ganga Zumba Ganga Zumba 1969 1963 Drama Raymundo 
       

CHECOSLOVÁQUIA 
LISTA FINAL 

 Filme Título Língua Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista Cartaz 

1 Vals para un 
Millión Valčík pro Milión 1962 1961 Comédia/ 

Musical López 

2 El Sol el la Red Slnko v Sieti 1964 1962 Drama Yánes Mayán 

3 Transporte al 
Paraíso Transport z Ráje 1965 1962 Drama/ 

Guerra Gaytón 

4 El Beso de 90 
Segundos Délka polibku Devadesát 1966 1965 Comédia Reboiro 

5 El Hijo Prodigo Návrat Ztraceného Syna 1969 1966 Drama/ 
Psicológico Bachs 

       
JAPÃO 

LISTA FINAL 
 Filme Título Língua Original Ano 

Cartaz 
Ano 

Filme Tipo Artista Cartaz 

1 Harakiri 切腹 - Seppuku 1964 1962 
Ação/ 

Drama/ 
Histórico 

Reboiro 

2 Los Siete 
Samurais 

七人の侍 -  Shichinin no 
Samurai 1966 1954 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 

Azcuy 
Cárdenas 

3 Masajista Ichi, el 
Fugitivo 

座頭市兇状旅 - Zatôichi 
Kyôjô Tabi 1968 1963 

Drama/ 
Ação/ 

Aventura 
Rostgaard 

4 Venganza de 
Sangre 仇討 - Adauchi 1968 1964 Drama Amador 

5 La Linea 
Delgada 

女の中にいる他人 - Onna 
No Naka Ni Iru Tanin 

1969 1966 Drama Ñiko 
       

POLÔNIA 
LISTA FINAL 

 Filme Título Língua Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista Cartaz 

1 Madre Juana de 
los Ángeles Matka Joanna od Aniołów 1963 1961 Drama/ 

Mistério Boyerizo 

2 Tres en el 
Bosque Trzy kobiety 1965 1957 Drama 

Psicológico Amador 

3 Week-ends Weekendy 1965 1963 Drama Azcuy 
Cárdenas 

4 El Caso de los 2 
Señores N Dwaj Panowie "N" 1966 1962 Policial Reboiro 

5 El Manuscrito de 
Zaragoza 

Rękopis Znaleziony w 
Saragossie 1966 1964 Drama/ 

Fantasia López 
       

URSS 
LISTA FINAL 

 Filme Título Língua Original Ano 
Cartaz 

Ano 
Filme Tipo Artista Cartaz 

1 Tigres en alta 
mar 

Полосатый рейс -  
Polosatyj rejs 1963 1961 Comédia Bachs 

2 
El soldado 
Alejandro 
Matrosov 

Рядовой Александр 
Матросов - Ryadovoy 
Aleksandr Matrosov 

1965 1947 Drama/ 
Guerra Amador 

3 Encuentro en el 
planeta feblus 

Мечте навстречу - 
Mechte navstrechu 1966 1963 Sci-fi Reboiro 

4 Días de vuelo Дни лётные - Dni lyotnye 1968 1965 Drama Peña Garriga 
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5 La guerra y la 
paz (IV parte) 

Война и мир IV: Пьер 
Безухов - Voyna i mir IV: 

Pierre Bezukhov 
1969 1967 Drama Azcuy 

Cárdenas 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

3.3 OS CARTAZES CUBANOS E SUAS PECULIARIDADES 

Com os cartazes catalogados se pode então dar início a uma observação 

mais direcionada. Inicialmente, é relevante examinar os cartazes cubanos para 

familiarizar o olhar em busca de suas características comuns que formam o “selo 

cubano” nas serigrafias, além de atentar às singularidades que identificam e 

distinguem os artistas do país e, posteriormente, examinar as semelhanças e 

diferenças entre os pôsteres cubanos e os estrangeiros, produzidos para o 

mesmo filme.  

Cuba produziu um sem números de cartazes para o cinema. Esta 

dissertação contempla apenas trinta exemplares, escolhidos a partir de filtros 

que foram sendo criados conforme a necessidade da pesquisa, como foi 

discriminado no capítulo anterior.  

3.4 CARTAZES CUBANOS 

Considerando que os artistas cubanos tinham liberdade para criar a partir 

de suas próprias referências artísticas, é razoável admitir que as serigrafias de 

cada autor teriam suas qualidades pessoais impressas no objeto. Além disso, 

essa liberdade também permitiria uma desobrigação de retratar o tema do filme 

de maneira literal e, supostamente, esse seria o motivo para que algumas peças 

pudessem ostentar ilustrações abstratas, como visto no cartaz do artista 

Reboiro, para o filme Tengo 20 años (pg. 43, figura 15).  

Todavia, mesmo sendo cartazes de artistas distintos, é factível conferir 

uma unidade estilística característica do país. Ao mesmo tempo em que é viável 

perceber que cada artista sustentava um estilo diferente, os diferenciando entre 

si.  
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Para evidenciar essas qualidades individuais, estão dispostos abaixo seis 

cartazes produzidos para filmes diferentes, de países e artista distintos. Todos 

os cartazes seguem uma linha estilística reconhecível, um estilo cubano 

delineado nas serigrafias; as qualidades gráfica e de cor são visivelmente 

reconhecíveis. 
 
Figura 78 - Una Muchacha 
de 16 ½, Miguel Cutillas, 
1964. Cartaz cubano para 

filme alemão. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.82 

Figura 79 - Sao Paulo 
Sociedad Anonima, Raúl 

Oliva Balua, 1968. 

 
Fonte: Pinimg 

Figura 80 - Transporte al 
Paraiso, Silvio Gaytón, 

1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.107.X

Figura 81 - La Linea 
Delgada, Antonio Pérez 
(Ñiko) González, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 

178. 

Figura 82 - El Manuscrito 
de Zaragoza, Holbeín 

López, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 

123. 
 

Figura 83 - Tigres en Alta 
Mar, Eduardo Muñoz 

Bachs, 1963. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 

73 
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Ao observar esse grupo de imagens é possível perceber que existe um 

estilo artístico comum aos cartazes, até mesmo sendo difícil encontrar diferenças 

substanciais entre eles. Por isso, é relevante apresentar produções do mesmo 

artista para filmes diferentes, buscando assim, fundamentar a hipótese de que 

eles nutriam uma poética própria.  

Dentro dos exemplares cubanos contemplados nessa dissertação, 

existem artistas com mais de um cartaz disponível para análise e é a partir 

dessas recorrências que se pretende encontrar correspondências que 

possibilitem distinguir os autores das obras.  

Os cartazes dos filmes La linea delgada (Japão) e Ganga Zumba (Brasil) 

foram produzidos pelo designer gráfico Ñiko e se pode reconhecer semelhanças 

entre as duas peças, como cor, estilo gráfico, composição e uma interpretação 

menos literal e mais abstrata do tema do filme. Ñiko resolve a serigrafia de forma 

simples, mas não simplória.  

 

Figura 84 - La Linea Delgada, Antonio Pérez 
(Ñiko) González, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.178. 

Figura 85 - Ganga Zumba, Antonio Pérez 
(ÑIko) Gonzalez, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 172. 
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Outro artista recorrente nessa pesquisa é Muñoz Bachs. Considerando os 

cartazes que aqui o representa, pode-se perceber rapidamente o caráter 

“divertido” de suas obras – isso pode ser justificado porque Bachs era, além de 

designer gráfico, desenhista de quadrinhos. Essa característica dos quadrinhos 

é traduzida para o cartaz, trazendo para ele uma cartela de cores mais extensa 

do que a de outros artistas. As cores vibrantes somadas ao traço da ilustração, 

são atributos específicos desse autor. 
Figura 86 - El Cura y la Muchacha, Eduardo 

Muñoz Bachs, 1968. 

 
Fonte: Cuban Poster122. 

                                                
122 Disponível em < http://cubanposterart.blogspot.com.br/>. Acesso em 18 de novembro de 
2017. 

Figura 87 - El Hijo Prodigo, Eduardo Muñoz 
Bachs, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 192. 
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Figura 88 - Tigres en Alta Mar, Eduardo Muñoz Bachs, 1963. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 73. 

 

Antonio Reboiro é o artista gráfico que mais apresenta cartazes nesta 

pesquisa, com sete exemplares. Nas produções do artista, pode-se notar a 

predominância da cor preta e da cor vermelha. As composições que não 

carregam a cor vermelha como característica principal, trazem a mesma nos 

detalhes que o artista quer destacar. Além disso, os cartazes apresentam 

composições livres relacionadas ao tema do filme, mas não chegam a ser 

abstratas.  
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Figura 89 - Terciopelo 
Negro, Antonio Fernández 

Reboiro, 1964. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.115. 

Figura 90 - Las Aventuras 
de Werner Holt, Antonio 

Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.107. 

Figura 91 - Tierra en 
Trance, Antonio Fernández 

Reboiro, 1968. 

 
Fonte: Benito Movie 

Poster123. 
 

Figura 92 - El Beso de 90 
Segundos, Antonio 

Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.61. 

                                                
123 Disponível em < http://www.benitomovieposter.com/catalog/tierra-en-trance-p-37194.html>. 
Acesso em 17 de novembro de 2017. 

Figura 93 - Harakiri, 
Antonio Fernández 

Reboiro, 1964. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.67 

Figura 94 - El Caso de Los 
2 Señores N, Antonio 

Fernández Reboiro, 1966. 

 

Fonte: GOODMAN, 2011, 
p.63. 
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Figura 95 - Encuentro em el Planeta Feblus, Antonio Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 66. 

E por fim, o artista plástico e designer gráfico Aldo Amador. Nos cartazes 

aqui apresentados se evidencia que os traços utilizados nos desenhos são 

bastante gráficos e menos orgânicos. Além disso, pode-se destacar a utilização 

de uma cartela de cor diferente de outros artistas, principalmente se 

considerarmos os cartazes dos filmes Venganza de Sangre e Tres en el Bosque. 

Amador parece decidir por evitar a utilização de cores primárias como o vermelho 

(puro), amarelo e azul, e sim se apropriando de tons derivados dessas 

tonalidades. 
Figura 96 - Venganza de 
Sangre, Aldo Amador, 

1968. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.143.  

Figura 97 - Tres en el 
Bosque, Aldo 
Amador,1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, 

p.51 

Figura 98 - El Soldado 
Alejandro Mastrosov, Aldo 

Amador, 1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 

55. 
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Mesmo a partir de uma análise despretensiosa como esta, é factível a 

identificação de algumas características comuns entre os cartazes feitos pelo 

mesmo artista, sendo aceitável afirmar que eles imprimiam sua identidade nos 

cartazes. Entretanto, e ao mesmo tempo, os pôsteres têm qualidades e atributos 

semelhantes suficientes para ser possível afirmar que Cuba sustentava um estilo 

próprio para os cartazes serigráficos.  

3.5 CARTAZES CUBANOS X CARTAZES ESTRANGEIROS 

A partir da familiarização com os cartazes cubanos se pode então iniciar 

um exame entre os exemplares do país caribenho com os estrangeiros.   

Incialmente, é relevante lembrar que quatro dos seis países contemplados nessa 

pesquisa viviam sob um regime comunista ou socialista, encontrando-se em 

situação política, e por vezes cultural, similar a Cuba; sendo eles Alemanha 

Oriental, Checoslováquia, Polônia e, claro, a URSS.  

Um ponto importante a se considerar aqui é que a publicidade, nos quatro 

países mencionados, não existia com função comercial, mas apenas para a 

divulgação de programas culturais.    

Compreendendo que naquele momento (anos sessenta) a Polônia já 

ostentava uma importante escola de cartazes e que reverberou suas qualidades 

a países da Europa, incluindo, e principalmente, a Checoslováquia, e que, além 

disso, essas duas nações viviam sob controle da URSS, mesma pátria 

patrocinadora de Cuba, é admissível dizer que o país caribenho também se 

apropriou de certas características dessas produções. 

Os cartazes abaixo podem ilustrar essas semelhanças entre os países em 

questão. 
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Figura 99 - Dwaj Panowie N, autor 
desconhecido,1961. 

 
Cartaz Polonês. Fonte: Filmweb124. 

Figura 100 - El Caso de Los 2 Señores N, 
Antonio Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.63. 

 

Figura 101 - Valcík pro Milión, Adolf Born 125, 
1960. 

 
Cartaz Checoslováquio. Fonte: Terry Posters126. 

 
Figura 102 - Vals para un Million, Holbeín 

López, 1962. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.41.

 

                                                
124 Disponível em <http://www.filmweb.pl/film/Dwaj+panowie+%22N%22-1961-5250/posters>. 
Acesso em 17 de janeiro de 2018. 
125 Adolf Born (1930-2016): Pintor, ilustrador, caricaturista e cineasta checo. 
126 Disponível em <http://www.terry-posters.com/poster/8979-waltz-for-a-milion>. Acesso em 18 
de novembro de 2017. 
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Mesmo que os cartazes aqui dispostos sejam de 3 nacionalidades 

diferentes (Polônia, Checoslováquia e Cuba), existe uma certa unidade, uma 

conexão. Utilizando como exemplos os filmes El Caso del 2 señores N (Polônia) 

e Valz para un million (Checoslováquia) e traçando um paralelo entre eles e os 

cartazes cubanos, pode-se perceber, por mais que sejam interpretações 

diferentes do mesmo filme, similaridades entre eles. Isso pode ter ocorrido pela 

similaridade no ambiente comunicacional que os três países vivenciavam.   

Existem outras semelhanças entre as nações em questão. 

Primeiramente, a publicidade, como referenciado anteriormente, que não servia 

à função comercial. Segundo, a produção de cartazes era de responsabilidade 

de um corpo de artistas e designers gráficos, dando qualidade artística aos 

pôsteres. Somado a isso, os cartelistas gozavam de certa liberdade criativa, não 

precisando respeitar um estilo imposto pelo Estado, possibilitando assim a 

expressão original e pessoal de cada um, o que pode ter incentivado uma 

produção poética e individual.  

As similaridades não acabam aí. Assim como em Cuba, os cartazes 

poloneses e checos eram assinados pelo autor da obra, o que dá ao objeto um 

“certificado de arte”. 

Figura 103- Matka Joanna od Aniołów, autor 
desconhecido, 1961. Cartaz polonês. 

 
Fonte: Carteles de Peliculas127. 

                                                
127 Disponível em <http://www.c1n3.org/k/kawalerowicz01j/Images/21.html>. Acesso em 16 de 
janeiro de 2018. 

Figura 104 - Madre Juana de Los Ángeles, 
Rafael Morante Boyerizo, 1963. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.87. 
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Figura 105 - Slnko v Sieti, Milan Paštéka , 

1962. 

 
Cartaz checoslováquio. Fonte: Terry Posters128. 

Figura 106 - El Sol en la Red, Francisco 
Yánes Mayán, 1964. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.74 

Pode-se constatar como os cartazes conversam entre si, também pela 

forma de expor o tema, já que apresentam composições livres que não trazem 

com eles uma clareza do conteúdo, mas apenas pistas, sinais. Existe portanto, 

a liberdade de explorar o tema do filme de uma maneira menos literal, mais 

alegórica e abstrata.  

A produção de cartazes da União Soviética, obviamente, também 

apresenta similaridade com a produção cubana, porém elas não são tão 

evidentes. Talvez seja plausível afirmar que apesar de os artistas já estarem 

desobrigados de seguir o Realismo Soviético nos anos de 1960, a forte influência 

de anos sob a ingerência obrigatória do estilo ainda se fazia presente no meio 

artístico. Por isso, apesar do ambiente comunicacional ser parecido e, a URSS 

ser a principal patrocinadora de Cuba, as produções eram um pouco diferentes.  

 

                                                
128 Disponível em <http://www.terry-posters.com/poster/10799-the-sun-in-a-net>. Acesso em 18 
de novembro de 2017. 
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Figura 107 - Mechte Navstrechu, autor 
desconhecido, 1963. 

 
Cartaz soviético. Fonte: Kinopoisk129. 

 

Figura 108 - Encuentro em el Planeta Feblus, 
Antonio Fernández Reboiro, 1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 66. 

 
 

Figura 109 - Ryadovoy Aleksandr Matrosov, 
autor desconhecido, 1948. 

 
Cartaz soviético. Fonte: IMDb130 

 

                                                
129 Disponível em <https://www.kinopoisk.ru/film/mechte-navstrechu-1963-46587/>. Acesso em 
17 de janeiro de 2018. 
130 Disponível em <http://www.imdb.com/title/tt0173149/>. Acesso em 17 de janeiro de 2018. 

Figura 110 - El Soldado Alejandro Mastrosov, 
Aldo Amador, 1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 55. 
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Na Alemanha Oriental, também assumir um regime socialista, os seus 

cartazes não se aproximavam dos cubanos. A imagem gerada para divulgação 

de filmes no país era produzida, aparentemente, sem intenção artística e apenas 

com função prática. 

Não foi possível encontrar nomes dos responsáveis pela criação dos 

cartazes ou considerações que afirmassem que os cartazes eram produzidos 

por artistas, mas apenas foram identificadas duas agências que eram 

responsáveis por eles, a DEFA e a GDR. Essas agências, assim como o Icaic, 

organizavam a produção e divulgação dos filmes, no entanto, não é evidente se 

as produções eram de autoria de artistas, o que poderia ter limitado a qualidade 

plástica dos cartazes.  

 

Figura 111 - Geschwader Fledermaus, DEFA, 
1958. Cartaz alemão. 

 
Cartaz alemão. Fonte: Flimmerkiste131. 

Figura 112 - Escuadrón Murcielago, Alfredo 
Gonzáles Rostaard, 1965. 

 
Fonte:  GOODMAN, 2011, p.52. 

                                                
131 Disponível em <http://flimmerkiste.bplaced.net/11458.htm>. Acesso em 17 de novembro de 
2017.  
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Figura 113 - Das Mädchen Christine, DEFA, 
1949. Cartaz alemão. 

 
Fonte: Flimmerskite132. 

 

Figura 114 - El Alferez Cristina, Raymundo 
García Parra, 1965. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.90.

Nos cartazes japoneses é possível encontrar uma unidade estilística 

muito particular que em nada se compara com a dos cartazes cubanos, conforme 

se apresenta a seguir. 
 

Figura 115 - Shichinin no Samurai (七人の侍),   
autor desconhecido, 1954. 

 
Cartaz japonês. Fonte: IMDb133. 

Figura 116 - Los Siete Samurais, René Azcuy 
Cárdenas,1966. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.101. 

 

                                                
132 Disponível em <http://flimmerkiste.bplaced.net/madchen_christine.htm>. Acesso em 17 de 
novembro de 2017. 
133 Disponível em <https://www.imdb.com/title/tt0047478/>. Acesso em 15 de janeiro de 2018. 
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Figura 117 - Zatôichi Kyôjô Tabi (座頭市兇状

旅), autor desconhecido, 1963. 

 
Cartaz japonês. Fonte: IMDb134. 

 

Figura 118 - Masajista Ichi, El Fugitivo, 
Alfredo González Rostaard, 1968. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p.146. 

 

Tanto o Japão quanto o Brasil não compartilhavam, no período em 

questão, de um mesmo ambiente político, o socialista. Porém, nos cartazes 

japoneses é possível encontrar uma unidade estilística muito particular que em 

nada se compara com a dos cartazes cubanos. Já os cartazes brasileiros, além 

não terem uma unicidade, também se distanciam da produção cubana em seu 

caráter estilístico. 

 

                                                
134 Disponível em <https://www.imdb.com/title/tt0057715/mediaviewer/rm869545216>. Acesso 
em 15 de janeiro de 2018. 
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Figura 119 - Ganga Zumba: Rei dos 
Palmares, autor desconhecido, 1963. 

 
Cartaz brasileiro. Fonte: Filmow135. 

Figura 120 - Ganga Zumba, Antonio Pérez 
(ÑIko) Gonzalez, 1969. 

 
Fonte: GOODMAN, 2011, p. 172. 

Figura 121 - São Paulo Sociedade Anônima, 
autor desconhecido, 1965. 

 
Cartaz brasileiro. Fonte: Papo de Cinema136. 

Figura 122 - Sao Paulo Sociedad Anonima, 
Raúl Oliva Balua, 1968. 

 
Fonte: Pinimg137 

 

                                                
135 Disponível em <https://filmow.com/ganga-zumba-t21089/>. Acesso em 18 de novembro de 
2017. 
136 Disponível em <https://www.papodecinema.com.br/filmes/sao-paulo-sociedade-anonima/>. 
Acesso em 17 de novembro de 2017. 
137 Disponível em <https://i.pinimg.com/736x/14/5d/03/145d03775e91d7e01b71a311cd703818--
vintage-design-vintage-art.jpg>. Acesso em 17 de novembro de 2017. 
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Inicialmente, suspeitou-se que os cartazes de Cuba e do Brasil pudessem 

se assemelhar em alguns pontos, ao menos em sua intensidade de cores, já que 

ambos são países latino-americanos e sustentam uma “tropicalidade”. 

Entretanto, o Brasil não ostentava uma produção de cartazes significativa; o 

cartaz no país ganhou importância apenas nos anos em que a ditadura militar 

(1964-1985) se instaurou, se revelando principalmente nos cartazes políticos.  
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4 RELAÇÃO ENTRE CARTAZES, PÚBLICO E AMBIENTE 

As características que possibilitaram gerar uma escola de serigrafia 

cubana auxiliaram na criação de um vínculo entre o espectador e o cartaz.  

Apesar de inicialmente possuírem uma função clara – propaganda política 

e propaganda cultural –, a qualidade artística presente nos cartazes cubanos os 

transformou em obras de arte. A popularidade foi tamanha que alguns 

exemplares ficaram mais conhecidos do que os filmes que divulgavam. “O 

público admirava esses cartazes da mesma forma que admirava os quadros de 

um museu”138 (GOODMAN; 2011, p. 13, tradução nossa). 

A qualidade de obra de arte não se limitava apenas a contemplação dos 

cartazes, mas também se desvinculava da sua função primordial – difusora e 

informativa –, tornando-se “independente e durável a ponto de serem usados 

como decoração nas paredes das casas” (YSLA, 1997, p. 31, tradução nossa).  

A apropriação dos cartazes por parte da população acabou por legitimar 

sua importância estética, artística e histórica. Surgiu então uma nova demanda 

para os cartazes (o colecionismo), e junto com ele o mercado de colecionadores.  

Tanto cubanos quanto estrangeiros passaram a desprender esforços para 

procurar exemplares raros e colecionáveis, sejam eles para fins particulares ou 

de comercialização.  

Talvez para alguns, ter um cartaz com a imagem de Fidel ou de 
Che pudesse significar satisfazer esse espírito colecionador; 
mas ousamos considerar que também poderia ser a 
possibilidade de ter em mãos um pedacinho representativo da 
Revolução Cubana, esse fato histórico que trouxe nova vida a 
um país e que permitiu o nascimento de um meio de 
comunicação, que formou uma "escola": a do cartaz cubano. 
(MUÑIZ, 2003, p. 19, tradução nossa)139. 

                                                
138 “El público admiraba estos carteles de la misma forma en que admiraba los cuadros de un 
museo” (GOODMAN, 2011, p. 13) 
139 “Quizás para algunos tener un cartel con la imagen de Fidel o del Che pudo significar 
satisfacer ese espíritu de coleccionista; pero nos atrevemos a considerar que pude también ser 
la posibilidad de tener en sus manos un pedacito representativo de la revolución cubana, ese 
hecho histórico que propició nueva vida a un país, y que permitió el nacimiento de un medio de 
comunicación, que conformó una ‘escuela’: la del cartel cubano”. (MUÑIZ, 2003, p. 19) 
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O fato é que os cartazes deixaram de ser apenas objeto 
comunicacional para serem também objetos de arte.  

Entretanto, se os cartazes serigráficos forem admitidos como obra de arte, 

a partir da legitimação concedida pela sociedade, é possível assumir que a peça 

artística sai do seu ambiente primordial – museus, galerias e instituições – e 

migra para o ambiente midiático. Ampliando essa ideia e reconhecendo os 

carteles como peças artísticas desde sua criação, chega-se a outras questões 

importantes como a “aura” da arte.  

A serigrafia é uma técnica que possibilita a reprodutibilidade da obra, 

causando assim a perda da sua aura que, segundo Benjamim (1955), se 

deprecia por nela não existir o “aqui e o agora”. Quer dizer, o “aqui e o agora” é 

o momento de origem da obra, de sua criação, e o artista só a cria uma vez, mas 

a reproduz diversas vezes, desvalorizando o aspecto único e “genial” da obra de 

arte. 

Ademais, a peça artística (cartaz), é exposta na rua, em via pública, e não 

em ambientes próprios para a exposição, retirando ainda mais a “aura” da obra 

de arte. No entanto, sua apresentação tão facilitada aproxima a população da 

obra exatamente por não estar inserida em um ambiente “próprio”, tornando a 

arte acessível a todos, criando vínculos afetivos e de sentido.  

Os vínculos criados entre público e cartazes acaba por legitimar as 

produções como objetos artísticos, e é a partir daí que o Estado compreende a 

importância dessas peças serigráficas como obra de arte, para além da função 

midiática. É a partir dessa aceitação e legitimação por parte da sociedade que o 

governo reconhece a importância artística dos pôsteres. O Estado investe em 

premiações anuais para contemplar os melhores artistas gráficos de cartazes de 

propaganda, além de exposições com os melhores carteles, levando os cartazes 

de propaganda para dentro dos museus e galerias.  

As serigrafias vão, portanto, encher os museus, ocupar o ambiente 

artístico, e acabam recebendo um “selo de autenticidade”.  

É interessante perceber que os cartazes cubanos fazem o caminho 

inverso da obra de arte. Por exemplo, a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, está 
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exposta no Museu do Louvre, em Paris. Porém, pode-se encontrá-la em diversas 

reproduções e produtos em todo e qualquer lugar do mundo. Assim sendo, a 

obra sai do museu e conquista as ruas e as residências. Já os cartazes 

produzidos em Cuba seguem o caminho inverso. Esses estão nas ruas, vão para 

as casas dos espectadores e só depois ganham os museus. 

O mais peculiar nessa relação dos cartazes de serigrafia cubanos é que, 

mesmo depois de serem validados como obra de arte, eles continuam 

assumindo os dois valores. Uma vez que eles continuam servindo ao ambiente 

comunicacional, permanecendo acessíveis a sociedade, podendo fazer parte de 

um ambiente particular, mas também servindo ao ambiente artístico.  
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CONCLUSÃO 

As inúmeras mudanças ocorridas na sociedade cubana após a Revolução 

de 59, resultaram também na transformação do ambiente comunicacional do 

país. O cinema e a propaganda política em Cuba foram fundamentais para a 

consolidação da imagem do governo pós-revolucionário, ajudando a propagar e 

propagandear em favor das mudanças no país.  

O Icaic foi o principal órgão responsável pela divulgação do cinema em 

Cuba e para suprir a alta demanda criada pela indústria cinematográfica, o 

Instituto formou um corpo criativo composto por artistas plásticos e gráficos com 

a missão de ilustrar os cartazes de divulgação dos filmes. 

Para os artistas, a oportunidade de trabalhar no Icaic ia além da 

possibilidade de ampliar o campo de atuação de trabalho, proporcionando 

também o aumento do alcance da sua produção artística, já que os cartazes 

seriam espalhados pelas ruas da cidade. Somados a isso, a liberdade de criação 

concedida pelo Estado às criações era sedutora, os desenhistas não tinham 

nenhuma obrigação de atender a um código visual ou tendências impostas pelo 

governo. E, por último, a importância de assinar os cartazes era de fundamental 

para a consolidação da individualidade do artista.  

A partir desse contexto podemos assumir que os artistas se sentiam 

incitados a imprimir sua “marca registrada” ao cartaz. Porém, mesmo que cada 

um tivesse conferido suas características próprias aos pôsteres, o resultado foi 

uma produção gráfica coesa e consistente, mesmo que a priori, isso acontecesse 

de forma inconsciente.  

Essa poética cubana para os cartazes é tão contundente que é possível 

identifica-los e agrupa-los, viabilizando a diferenciação da produção serigráfica 

do país com a de outras nações.  

Ao criarmos um paralelo entre os cartazes originais com os pôsteres 

cubanos para o mesmo filme pudemos observar suas características com mais 

clareza e perceber que o ambiente comunicacional pode ter influenciado na 

criação dos mesmos.  
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Quando os cartazes cubanos são comparados com os originais 

produzidos no Brasil e no Japão não é possível identificar similaridades entre 

eles, além da intenção de divulgar um mesmo filme. Suas qualidades artísticas 

são muito distintas. O Japão com sua produção tão peculiar em nada se 

assemelhava as produções cubanas, assim como os cartazes brasileiros 

também não apresentavam em sua composição coincidências com os cartazes 

cubanos.  

A Alemanha Oriental compartilhava do mesmo regime político-social de 

Cuba, porém seus cartazes também não demonstravam qualidade estética, e 

consequentemente não apresentando afinidades com a produção do país 

caribenho. Como não foi possível confirmar se os criadores alemães eram 

artistas plásticos ou gráficos, e supondo que não fossem, podemos admitir que 

a falta de um olhar mais voltado para a arte possa ter influenciado na grande 

diferença plástica entre os exemplares cubanos.  

A aproximação estética acontece quando relacionamos os cartazes 

cubanos com os cartazes da União Soviética, da Polônia e da Checoslováquia. 

Claro, pode-se considerar que essa aproximação seja fruto das relações 

políticas nutridas pelas nações, porém, é exatamente da produção soviética, 

pátria patrocinadora do país, que Cuba mais se distancia.  

Esse distanciamento pode ser explicado a partir da compreensão de que 

os artistas da URSS ainda sofriam forte influência, mesmo que não obrigatória, 

do Realismo Soviético e que mesmo que os criadores gozassem de liberdade 

criativa, suas referências ainda estavam ancoradas no estilo em questão.  

Já os artistas poloneses e checos estavam livres de qualquer amarra 

estilística, resultando na livre criação de composições para os cartazes. Além 

disso, ambas mantinham as assinaturas dos desenhistas, dando importância ao 

indivíduo criador, assim como nos cubanos 

Mesmo que os cartazes checos e poloneses se assemelhassem com os 

cartazes cubanos, é possível encontrar distinções estilísticas entres eles. Por 

mais que sejam parecidas, as imagens trazem consigo uma marca da sua cultura 

que para ser propriamente identificada seria necessária uma pesquisa mais 
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aprofundada e detalhada desses cartazes e de seus ambientes comunicacional 

e culturais, a partir da continuação dessa pesquisa a nível de doutorado.  

O importante aqui é reconhecer, que a partir dos cartazes pode-se 

identificar ambientes comunicacionais similares ao cubano, possibilitando uma 

análise comparativa desses ambientes e, é a partir dessa observação que é 

viável perceber que toda a mudança no ambiente comunicacional cubano 

possibilitou a criação de uma poética comum aos artistas, gerando uma 

importante coleção de cartazes, que só depois do passar dos anos puderam ser 

percebidos como a formação de uma “escola cubana de serigrafia". 

Essa geração de cartazes criou um vínculo emocional e de sentido com a 

população, que retirava os exemplares das ruas para decorar suas casas ou até 

mesmo para guardar um “pedaço da memória”, para preservar consigo um 

fragmento de um momento tão relevante ao país. 
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