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RESUMO 

 

O presente trabalho final de graduação desenvolvido para curso de Comunicação Social – 
habilitação em Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano - UNIFRA, 
busca investigar a relação da arte com a publicidade, para melhor entender o surgimento de 
elementos publicitários dentro de obras de arte. O estudo almejou identificar e construir 
conhecimento a respeito da evolução da publicidade e o surgimento de logomarcas, 
embalagens, e referências comerciais, inseridos em obras de arte. Realizando juntamente, um 
apanhado histórico da publicidade e deste gênero de arte. A técnica de pesquisa utilizada de 
natureza qualitativa desenvolveu-se a partir de procedimentos do método de pesquisa 
exploratória ou pesquisa bibliográfica. Para dar conta desta proposta, foi escolhido como 
objeto de estudo, a publicidade, a indústria cultural e alguns movimentos da história da arte. A 
publicidade como parte integrante do estudo, a indústria cultural como meio onde está 
inserida e movimentos e artistas envolvidos com a arte e com o uso de referencias comerciais, 
como o movimento Pop Art, Andy Warhol e Richard Hamilton. Relacionados com o estudo e 
contribuindo para a construção do conhecimento entorno do assunto, utilizamos Henry de 
Toulouse-Lautrec, Marcel Duchamp, Arte Conceitual, Richard e o movimento Dadá. De uma 
forma geral com os resultados, aprendeu-se bastante sobre os temas envolvidos na pesquisa, 
além de identificar a relação dos elementos comerciais dentro das obras de arte e qual sua 
relação com o contexto. 
 

Palavras-chave: Arte. Publicidade. Indústria Cultural. Comunicação. 

 

 

ABSTRACT 

This work developed by the end of graduate course in Media - Advertising and Propaganda 
Empowerment in the University Center Franciscan - UNIFRA, search investigate the 
relationship of art to advertising, to better understand the emergence of advertising elements 
within works of art. The study identify and build knowledge about the evolution of 
advertising and the emergence of logos, packaging, and trade references, inserted into works 
of art. Realizing together, a historical overview of advertising and this genre of art. The 
technique used search of a qualitative nature itself developed from procedures of the method 
of search exploratory or bibliographic research. To take account of this proposal, has been 
chosen as the object of study, advertising, cultural industry and some movement in the history 
of art. The advertising as part of the study, the cultural industry as a means where it is inserted 
and movements and artists involved with the art and with the use of commercial references, as 
the movement Pop Art, Andy Warhol and Richard Hamilton. Related to the study and 
contributing to the construction of knowledge surrounding the issue, used Henry de Toulouse-
Lautrec, Marcel Duchamp, Conceptual Art, Richard and movement Dadá. In general with the 
results, learned to be very on the issues involved in the search, and identify the relationship of 
the commercial elements within the works of art and what its relation to the context. 
 

Keywords: Art. Advertising. Cultural Industry. Communication. 
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 1. INTRODUÇÃO 

 

 A proposta desta pesquisa acadêmica é perceber a relação entre a arte e a publicidade, 

através do estudo da incorporação de elementos publicitários em obras plásticas de 

movimentos artísticos que utilizaram esta tendência.   

  Optou-se pela escolha deste tema em decorrência de alguns questionamentos a 

respeito do surgimento e evolução entre os campos da arte e da publicidade, com foco nas 

obras de arte que contém elementos publicitários, procurando assim, gerar um melhor 

entendimento a respeito do assunto. O estudo tem por objetivo identificar a evolução da 

publicidade e o surgimento de logomarcas, embalagens e referências comerciais, inseridos em 

obras de arte, realizando também, um apanhado histórico da publicidade e deste gênero de 

arte que utiliza elementos publicitários em suas obras.  

 Este interesse em descobrir a relação da arte com estes elementos, surgiu na 

descoberta das obras do movimento Pop Art. Ao ingressar paralelamente ao curso de 

Publicidade e Propaganda da UNIFRA, no curso de Artes Visuais da Universidade Federal de 

Santa Maria, iniciaram-se questionamentos, despertando interesse em descobrir porque tal 

movimento utilizava em suas obras embalagens de produtos, logomarcas e referências da 

publicidade e da comunicação de massa.   

 O estudo é relevante para reconhecer a relação de aproximação entre a arte e a 

publicidade, abordando as formas de utilização de elementos publicitários pela arte e sua 

função dentro deste processo, gerando assim, maiores informações a respeito do campo da 

publicidade e respondendo aos questionamentos iniciais.  

Este Trabalho Final de Graduação desenvolveu-se a partir do método de estudo 

exploratório, ou também chamado de pesquisa bibliográfica. Para dar conta dessa proposta, a 

pesquisa foi dividida em três capítulos. O primeiro capítulo compreende o entendimento do 

fenômeno da indústria cultural, como fator integrante do desenvolvimento da comunicação e 

da publicidade diante da sociedade.  

 O capítulo seguinte é destinado ao reconhecimento e evolução da publicidade, usando 

também alguns pontos da história da comunicação. A seguir, no terceiro e último capítulo, 

abordamos movimentos da história da arte e artistas que utilizavam ou contribuíram para que 

elementos publicitários tivessem participação em obras de arte.  
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 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Indústria Cultural  

 

 O objeto de estudo exige o aprofundamento sobre os conceitos de arte, de publicidade 

e do contexto onde está inserido. Para melhor entendermos a indústria cultural, abordaremos 

alguns autores da chamada escola hegeliana de Frankfurt, como: Walter Benjamin, Max 

Horkheimer e Theodor Adorno. 

 A Escola de Frankfurt é o nome dado a um grupo de filósofos e cientistas sociais de 

tendências marxistas que se encontram no final dos anos de 1920.  A Escola de Frankfurt se 

associa diretamente a chamada Teoria Crítica da Sociedade e deve-se a ela a criação de 

conceitos como indústria cultural e cultura de massa. 

 Theodor Adorno e Max Horkheimer eram alguns dos principais membros da Escola de 

Frankfurt. Os frankfurtianos em geral privilegiavam os estudos e pesquisas acerca da ótica da 

superestrutura de Marx, que comporta os temas da ideologia e da cultura ou até mesmo sobre 

outros temas, como movimentos socias e revolução. Os frankfurtianos acreditavam que a 

indústria cultural não era parte existente na sociedade, mas sim parte integrante dela. Embora 

fundamentados no marxismo, os frankfurtianos modificaram alguns de seus pressupostos 

básicos, combinando-os com outros metódos. Inspiraram-se no marxismo mais humanista e 

menos no determinista. Assim, procurando elucidar o caráter contraditório da conquista 

racional do mundo, elaborando uma crítica da massificação da indústria cultural e dos regimes 

totalitários, combinando marxismo com análise freudiana para compreender melhor a 

personalidade do indivíduo inserido dentro do sistema capitalista. 

 Para melhor compreendemos o assunto, esplanamos um instante sobre o intelectual 

alemão Karl Marx que foi considerado um dos fundadores da sociologia além de influenciar 

diversas outras áreas.  

  O intelectual alemão tinha a preocupação de estudar a infra-estrutura capitalista, que 

para ele é base material da sociedade e origem do desenvolvimento tecnológico. Para Marx1, 

infra-estrutura significa o conjunto das relações sociais de produção e das forças produtivas. 

Compreende o conjunto de forças de produção (meios de produção, força de trabalho ou 

capacidade físico-intelectual dos trabalhadores) e das relações de produção (formas de 

propriedade, organização das classes sociais, sistema de distribuição de rendas). O campo da 

vida política, cultural e espiritual seria constituinte da chamada superestrutura, que 

                                                
1 Disponível em < http://www.vecam.org/article543.html > (acessado em 9 de outubro de 2007). 
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desenvolve-se na infra-estrutura. A superestrutura evolui a passos curtos, perante a infra-

estrutura. Este último é que vai dar a intensidade de desenvolvimento da superestrutura. A 

relação entre a infra-estrutura e a superestrutura não é mecânica, linear, mas, complexa e 

recíproca, sendo impossível entender assim os aspectos superestruturais sem antes reconhecer 

a base material.          

  Para Marx, é no espaço da superestrutura que ocorre o processo chamado por ele de 

reificação da sociedade, que encontra-se estreitamente vinculado ao processo de alienação. 

Reificação e alienação consistem em transformar em coisas as relações sociais, processo no 

qual tudo transforma-se em mercadoria e parece receber vida própria. A esfera dos bens 

culturais, integrante da superestrutura é fundamental para a reprodução do sistema, podendo 

ser usada como meio de conscientização e politização das massas.    

  Nesta sociedade tudo é transformado em coisa, inclusive o homem. Seu trabalho é 

trocado por um valor em moeda inferior as forças gastas, não sendo remunerado a altura de 

seu trabalho, alienando-se de tudo, de seus projetos, da vida em sociedade, de sua própria 

vida, uma vez que agora, não dispõe de tempo livre, nem de instrumentos teóricos capazes de 

permitir sua autocrítica e da sociedade. (COELHO, 2006). 

 
Nesse quadro, também a cultura – feita em série, industrialmente, para o grande 
número – passa a ser vista não como instrumento de livre expressão, crítica e 
conhecimento, mas como produto trocável por dinheiro e que deve ser consumido 
como se consome qualquer coisa. E produto feito de acordo com as normas gerais 
em vigor: produto padronizado, como uma espécie de kit para montar, um tipo de 
pré-confecção feito para atender necessidades e gostos médios de um público que 
não tem tempo de questionar o que consome. (COELHO, 2006, p.11). 

 

 Decorrente do sistema econômico capitalista, a indústria cultural é um fenômeno que 

busca decompor as práticas e os valores culturais da modernidade em mercadoria comercial, 

além de impedir a formação de indivíduos autônomos, independentes e capazes de avaliar e 

de decidirem conscientemente sobre suas escolhas. A indústria cultural busca com grande 

força produzir desejos e necessidades nas pessoas e tornar-las incapazes de questionar sobre 

suas formas de consumir, induzindo assim, ao consumo desenfreado de bens que não 

satisfazem completamente suas necessidades básicas e primárias. Desta forma, alimentando 

um consumidor eternamente insatisfeito e em constante exposição ao modelo de sociedade 

capitalista, exposto e indefeso às suas ferramentas, com a finalidade de consumir cada vez 

mais os bens oferecidos. (Adorno, 1986). 

 Adorno e Horkheimer desenvolveram o conceito de indústria cultural, abordando 

como sinônimos a exploração comercial, a vulgarização e a banalização da cultura, como 
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também um sistema ideológico de dominação da natureza por meio da técnica, que acarreta 

consequentemente na dominação do próprio homem. 

 A indústria cultural exerce algumas funções consideradas como problemas para a 

sociedade e para os indivíduos que são atingidos por ela e pela cultura de massa, a alienação é 

um fator provocante de alguns efeitos sociais da cultura de massa. 

 

(...) partindo do pressuposto de que a cultura de massa aliena, forçando o indivíduo 
a perder ou a não formar uma imagem de si mesmo diante da sociedade, uma das 
primeiras funções por ela exercida seria a narcotizante, obtida através da ênfase ao 
divertimento em seus produtos. Procurando a diversão, a indústria cultural estaria 
mascarando realidades intoleráveis e fornecendo ocasiões de fuga da realidade. 
(COELHO, 2006, p.23). 

 Para Adorno, a indústria cultural não consiste em sinônimo de meios de comunicação. 

A expressão não está se referindo às empresas produtoras, muito menos as técnicas de difusão 

dos bens culturais. Adorno e Horkheimer utilizavam o termo indústria cultural referindo-se de 

maneira geral as indústrias que produzem e distribuem em massa os bens culturais. Significa 

assim a transformação da mercadoria em cultura e da cultura em mercadoria, decorrente de 

um movimento histórico, gerador do desenvolvimento do capital monopolista e das novas 

tecnologias de reprodução, especialmente da fotografia e do cinema. Desta maneira, a 

indústria cultural retrata a expansão das relações comerciais a todos os setores da vida 

humana.            

 Coelho em seu livro “O que é Indústria Cultural” cita algumas considerações a 

respeito da prática da indústria cultural:       

Uma porta de entrada para o assunto pode ser o das relações existentes entre a 
“indústria cultural”, os “meios de comunicação de massa”, e a “cultura de massa”, 
expressões hoje comuns e que fazem parte obrigatória de todo o discurso sobre esta 
área. À primeira vista, essas expressões tendem a colocar-se como sinônimas, ou 
parecem apresentar-se de tal modo que, quando uma é mencionada, as duas outras 
se seguem automaticamente. Não é assim. Vejamos as relações entre “meios de 
comunicação de massa” e “cultura de massa”. Tal como esta é hoje entendida, para 
que ela exista é necessária à presença daqueles meios; mas a existência destes não 
acarreta a daquela cultura. A invenção dos tipos móveis de imprensa, feita por 
Gutenberg no século XV, marca o surgimento desses meios – ou, pelo menos, do 
protótipo desses meios. Isso não significa, porém, que de imediato passe a existir 
uma cultura de massa: embora o meio inventado pudesse reproduzir ilimitadamente 
os textos da época, o consumo por ele permitido era baixo e restrito a uma elite de 
letrados. (COELHO, 2006, p.8). 

Assim: 

A indústria cultural só iria aparecer com os primeiros jornais. E a cultura de massa, 
para existir, além deles exigiu a presença, neles, de produtos como o romance de 
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folhetim – que destilava em episódios, e para amplo público, uma arte fácil que se 
servia de esquemas simplificadores para traçar um quadro da vida da época (mesma 
acusação hoje feita às novelas de TV). Esse seria, sim, um produto típico da cultura 
de massa, uma vez que ostentaria um outro traço caracterizado desta: o fato de não 
ser feito por aqueles que o consumiam. (COELHO, 2006, p.9).  
  

 A indústria cultural está ligada diretamente ao que é oferecido ao público, e ao 

conteúdo dos produtos ofertados através dos meios de comunicação para a massa.  

 Para Coelho (2006), seria conveniente propor a mudança do nome de cultura de massa 

para expressões como cultura industrial ou industrializada, pois para o autor quem produz não 

é a massa. 

 Para Coelho: 

 
Não se poderia, de todo modo, falar em indústria cultural num período anterior ao 
da Revolução Industrial, no século XVIII. Mas embora esta Revolução seja uma 
condição básica para a existência daquela indústria e daquela cultura, ela não é 
ainda a condição suficiente. É necessário acrescentar a esse quadro a existência de 
uma economia de mercado, isto é, de uma economia baseada no consumo de bens; 
é necessário, enfim, a ocorrência de uma sociedade de consumo, só verificada no 
século XIX em sua segunda metade. (2006, p.10). 

 

 O fenômeno da industrialização fortalece e legitima a indústria cultural, os meios de 

comunicação de massa e a cultura de massa. Alterações na forma de produzir e na forma de 

trabalho humano, determinando um tipo particular de indústria (a cultural) e de cultura (a de 

massa), implantando numa e noutra os mesmos princípios em vigor na produção econômica 

em geral: o uso crescente da máquina e a submissão do ritmo humano de trabalho ao ritmo da 

máquina; a exploração do trabalhador e a divisão do trabalho. Estes são alguns dos traços 

marcantes da sociedade capitalista, onde é nítida a oposição de classes e em cujo interior 

começa a surgir à cultura de massa. 

 Coelho (2006) assegura que, o que tornou o poder de penetração dos meios de 

comunicação irrefreáveis foram os grandes momentos históricos marcados pela Era da 

Eletricidade (fim do século XIX) e pela Era da Eletrônica (a partir da terceira década do 

século XX). O momento definitivo de instalação da cultura de massa foi mesmo no século 

XX, onde o capitalismo criou condições para efetivar a sociedade de consumo, em ampla 

escala, por veículos como a TV. Nos países de primeiro mundo é mais visível esta 

solidificação, do que nos países de segundo e nos de terceiro mundo.  

 O fator preponderante para encontrar uma resposta e um melhor entendimento sobre a 

indústria cultural, está ligado diretamente ao conteúdo das mensagens veiculadas pelos seus 

produtos.  
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Deste ponto de vista, os produtos da indústria cultural serão bons ou maus, 
alienantes ou reveladores, conforme a mensagem eventualmente por eles veiculada. 
Neste caso, o critério de apreciação seria basicamente subjetivo: pra mim, que me 
coloco no ponto de vista da ideologia A, o produto cultural marcado pela ideologia 
B será considerado inadequado, e vice-versa. Para os que se colocam neste ponto de 
vista, a televisão, por exemplo, pode dirigir-se para o caminho da revelação e da 
libertação do homem na medida em que transmitir menos novelas ou menos futebol 
e mais programas de informação – ou, em termos mais amplos, e ainda por 
hipótese, na medida em que, digamos, divulgar uma programação embebida na 
filosofia socialista e não na capitalista. (COELHO, 2006, p.30).   
  

 A publicidade tem um papel importante dentro da indústria cultural, pois ela é uma 

ferramenta deste sistema, que explicita o princípio desta cultura em seu processo significativo. 

Desempenhando desta forma, importante papel dentro da cultura de consumo, traduzindo em 

imagens e sons as mensagens que estabelecem uma relação estetizada e estilizada cujo sentido 

maior é a promoção da cultura de consumo. Criando novos espaços para os consumidores e 

tornando um sistema global que molda as relações dos indivíduos na modernidade, 

reconfigurada por tecnologias variáveis que determinam os padrões de consumo.     

 Adorno, por exemplo, fala da forma como a mercadoria fica livre para assumir um 

valor de uso secundário, uma vez que a dominância do valor de troca conseguiu suprimir a 

memória do valor de uso original dos bens. Assim, as mercadorias ficam livres para adquirir 

uma ampla variedade de associações e ilusões culturais. Para ele, a publicidade é 

especialmente capaz de explorar essas possibilidades, fixando imagens de romance, exotismo, 

desejo, beleza, realização, entre outras sensações que agregam aos bens de consumo 

mundanos, tais como sabões, máquinas de lavar, automóveis e bebidas alcoólicas. (ADORNO 

apud FEATHERSTONE, 1995).        

 Para Adorno: “O conceito de estilo autêntico torna-se transparente na Indústria 

Cultural como um equivalente estético da dominação. A idéia do estilo como uma 

conformidade a leis meramente estéticas é uma fantasia romântica retrospectiva.” (ADORNO 

& HORKHEIMER, 1985, p.122).        

 Em “Dialética do Esclarecimento” de Adorno e Horkheimer (1985), o conceito de 

indústria cultural é usado no lugar de cultura de massas, aonde o termo cultura de massas 

pode de maneira equivocada confundir-se com cultura popular.     

 Para Coelho:  

(...) parece inevitável, também que se estabeleça um confronto entra a cultura de 
massa e a cultura popular – propondo-se entre ambas um relacionamento de 
subordinação e exclusão quando, na verdade, deveriam ser entendidas em termos de 
complementação. É que muitos não conseguem entender que a cultura popular é 
uma das fontes de uma cultura nacional, mas não a fonte, não havendo razão para 
usá-la como escudo num combate contra a cultura de massa, dita também cultura 
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pop (denominação que se pretende pejorativa). Para esses, a cultura popular (a 
soma dos valores tradicionais de um povo, expressos em forma artística, como 
danças e objetos, ou nas crendices e costumes gerais) abrange todas as verdades e 
valores positivos, particularmente porque produzida por aqueles mesmos que a 
consomem, ao contrário do que ocorre com o pop. Este traço de produção pelo 
próprio grupo (caracterizando o valor de uso da cultura) é positivo – mas 
insuficiente para justificar a defesa da popular contra a pop.  (2006, p.20). 
  

 Na maneira de produção pop e igualmente na cultura popular é inexistente a negação 

ou contestação às normas e valores estabelecidos, marcando a tendência para o não 

questionamento. A cultura popular é útil para a fixação e auto-reconhecimento do indivíduo 

dentro do grupo. 

Observe-se que ainda hoje uma parte considerável da sociedade (incluindo-se, 
surpreendentemente, muitos teóricos da cultura) comporta-se perante os produtos 
da cultura pop do mesmo modo como a sociedade de algumas décadas atrás se 
portou diante, exatamente, da arte pop. Com que horror foram recebidas as 
primeiras imagens de uma garrafa de coca-cola ou de um posto de gasolina pintadas 
ali aonde antes figurava apenas os “grandes temas” da arte!  (COELHO, 2006, p. 
21).         
  

 O conceito de indústria cultural neste momento configura-se como forma mercantil da 

cultura de maneira autoritária procurando adequar as mercadorias culturais às massas e 

também as massas às mercadorias. Com o termo massas busca-se a homogeneização das 

classes sociais. Tanto os indivíduos das classes menos favorecidas quanto das mais altas, mais 

favorecidas, são seduzidos da mesma forma pela indústria cultural.  Ao mesmo tempo em que 

se encontram distanciados, mostram-se muito próximos.      

 Como veículo da indústria cultural, os meios de comunicação de massa através da 

publicidade e da propaganda prometem colocar na mão dos consumidores a ilusória felicidade 

imediata, por meio da compra de alguma mercadoria anunciada como satisfatória; seja ela 

uma roupa, um carro, um comportamento, etc. A felicidade instantânea é prometida e 

oferecida ostensivamente pela mídia.        

 O público tornou-se passivo e acrítico, perdendo a capacidade de discernimento entre 

a realidade e a ficção, em conseqüência, perderam a capacidade de auto-julgamento, 

transformando-se em incapazes de decidirem sobre suas próprias vidas. Infantilizado pela 

mídia e pela publicidade, o público busca satisfazer seus desejos, ou seja, através dos desejos 

disseminados pela indústria cultural. Neste momento, o público se julga despreparado para 

pensar, e deseja ouvir de especialistas da mídia o que se deve fazer, sentindo-se intimidado e 

aceitando todos os produtos em forma de publicidade que a mídia os impõe.   

 Com seus produtos, a indústria cultural reforça as normas sociais, repetindo até a 
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exaustão e sem discussão, em conseqüência promovendo o conformismo social. Outras 

conseqüências e subprodutos que a indústria cultural fabrica têm a finalidade de serem 

trocados por moeda, promovendo a deturpação e a degradação do gosto popular, 

simplificando ao máximo seus produtos, de modo a obter sempre uma atitude passiva do 

consumidor, dirigindo-o ao invés de colocar-se à sua disposição. (COELHO, 2006). 

 Para Coelho:  

Do lado da defesa da indústria cultural está inicialmente a tese de que não é fator de 
alienação na medida em que sua própria dinâmica interior a leva a produções que 
acabam por beneficiar o desenvolvimento do homem. A favor desta idéia 
lembramos, por exemplo, que as crianças hoje dominam muito mais cedo a 
linguagem graças à veículos como a TV – o que lhes possibilitaria um domínio 
mais rápido do mundo. (2006, p.24). 

 

A questão da indústria cultural levanta muitos questionamentos a respeito do que é útil 

e o que podemos utilizar desta tendência de transformação da cultura em mercadoria. A arte, 

na indústria cultural adapta-se ao seu tempo e utiliza a indústria moderna para continuar 

sobrevivendo, mesmo que em contraponto a sua originalidade, subjetividade e concepção 

artística.  

 Outro membro não menos importante, Walter Benjamin, filósofo das artes e das 

ciências sociais e humanas, nos anos 30 reconfigurou a noção de obra de arte com base na 

reprodutibilidade técnica. Ele comenta:  

 
Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível. O que os homens faziam 
sempre podia ser imitado por outros homens. Essa imitação era praticada por 
discípulos, em seus exercícios, pelos mestres, para a difusão das obras, e finalmente 
por terceiros, meramente interessados no lucro. (BENJAMIN, 1986, p.165). 

 

 Desta forma, deixa implícito que a reprodutibilidade técnica tem a função de gerar 

lucros para o sistema capitalista. 

 Benjamin também é um importante nome da Escola de Frankfurt, pois contribui muito 

para um melhor entendimento dos efeitos da indústria cultural sobre a sociedade. 

Principalmente, sobre a reprodutibilidade das obras de arte. É reconhecido pelo seu texto “A 

obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”, onde se refere à conhecida análise 

prognóstica marxista, que avista a subversão do molde capitalista pela classe proletária. 

 Walter Benjamin faz seu prognóstico sobre as esferas culturais e da superestrutura. 

Para ele, além da superestrutura evoluir mais lentamente, na década 30, já notava-se em seu 

desenvolver a possibilidade de ruptura com as formas culturais tradicionais anteriores. 
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Utilizando-se do método marxista, observa que as condições que indicam uma ruptura com as 

formas culturais anteriores estão presentes nas condições atuais de produção. Para Benjamin o 

raciocínio dessas condições está bem mais visível e nítida na esfera da superestrutura do que 

na economia.  

 Assim, com as inovadoras técnicas de reprodução, a arte deixa de ser privilegiada a 

uma pequena classe burguesa, destinando-se às massas. Aumentando o número de 

participantes e se democratizando, rompendo com os valores tradicionais de arte, como: 

genialidade, valor de eternidade e poder criativo. (BENJAMIN, 1983). 

Sobre os conceitos de indústria cultural, o crítico literário Walter Benjamin é 

considerado um pensador otimista, avistando na massificação da cultura um fenômeno 

potencial emancipatório. Contrário a Benjamin, temos Adorno e Horkheimer, sobretudo o 

filósofo e sociólogo Adorno que apresenta uma análise pessimista em suas teorias a respeito 

da indústria cultural.           

 Na indústria cultural, os objetos de arte pertencentes tanto a cultura popular como a 

cultura de elite, foram afetados com as novas técnicas de reprodução, pois perderam seu 

sentido de contemplação e autenticidade.        

 Benjamin (1983) ao se referir a Paul Valéry, revela que a reprodução das obras de arte 

existe há bastante tempo. O que ocorreu foi a mudança nos meios e nas técnicas, que 

modificaram inclusive a noção do que é arte e a própria relação dos sujeitos com ela. No 

instante em que Benjamin escrevia sobre a reprodutibilidade, as técnicas de reprodução é que 

eram fenômenos novos.          

 No século XX, ao atingir alto nível de desenvolvimento tecnológico, as próprias 

técnicas de reprodução passaram a se impor como formas originais de arte. Exemplos disso 

são a fotografia e o cinema.           

 As obras de arte neste período passaram a ser banalizadas, a obra passou a incorporar 

uma forma de simples mercadoria de consumo da pós-moderna indústria cultural, com âmbito 

meramente comercial, abandonando a noção de arte para recriar uma espécie similar de 

mercadoria cultural.  A obra de arte deixa de ser subjetiva e perde suas qualidades enquanto 

arte passando a ser considerada como mercadoria da indústria moderna. Cumprindo um ciclo 

autofágico de sobrevivência, sendo produzida para ser consumida por um público específico, 

que não espera mais nada dela a não ser o que está sendo vendido, para posteriormente 

desaparecer e ser superada por outro objeto cultural que a indústria oferecerá como sendo o 

novo e substituto da antiga e ultrapassada então obra artística.     

 Para Adorno:  
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Em toda obra de arte, o estilo é uma promessa. (...) Essa promessa da obra de arte 
de instituir a verdade imprimindo a figura nas formas transmitidas pela sociedade é 
tão necessária quanto hipócrita. Ela coloca as formas reais do existente como algo 
de absoluto, pretextando antecipar a satisfação nos derivados estéticos delas. 
(ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.122).     

A arte segue estilos, que englobam as formas de compor a obra, como forma de servir 

ao gosto do consumidor, delimitando e distinguindo categorias, objetos, alvos, com obras 

sendo realizadas de modo serial, para cumprirem as necessidades do consumidor. A obra 

deixa de ser concebida pelo artista e passa a ser reproduzida por ele, para corresponder aos 

gostos estéticos de públicos consumidores predefinidos.        

 Para Benjamin, a indústria reprodutiva da obra de arte é um advento positivo e 

multiplicador, ao mesmo tempo em que conceitua e de certa forma condena o conceito de 

aura pela alegoria. Para ele aura: “É uma figura singular, composta de elementos espaciais e 

temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que esteja.” (BENJAMIN, 

1986, p. 170).           

 Em Benjamin (1983), anteriormente as obras de arte estavam a serviço de um ritual, 

primeiro mágico e posteriormente religioso a um grupo seleto de pessoas, de classe 

privilegiada. Com a perda de sua aura através das novas técnicas de reprodução, a obra de arte 

tornou-se reproduzida e difundida entre todas as classes sociais, contribuindo para a 

emancipação da obra de arte de seu papel ritualístico. Perdendo a aura, toda sua função fica 

subvertida. 

Reproduzem-se, cada vez mais, obras de arte, que foram feitas justamente para 
serem reproduzidas. Da chapa fotográfica pode-se tirar um grande número de 
provas; seria absurdo indagar qual delas é a autêntica. Mas, desde que o critério de 
autenticidade não é mais aplicável à produção artística, toda a função de arte fica 
subvertida. Em lugar de se basear sobre o ritual, ela se funda, doravante, sobre uma 
outra forma de práxis: apolítica. (BENJAMIN, 1983, p.11).   
  

O declínio atual da aura se dá em função dos fatores sociais específicos que a 

condicionam, derivando de duas circunstâncias, estreitamente ligadas à emergente difusão e 

intensidade dos movimentos de massas. A reprodutibilidade entra em cena, fazendo com que 

as coisas deixem de serem únicas, para satisfazer as necessidades da massa moderna de 

possuir os objetos, fazendo com que as coisas fiquem mais próximas. A necessidade de 

possuir o objeto fica cada vez mais irresistível, pois está tão perto quanto possível, na sua 

cópia, na sua reprodutibilidade. (BENJAMIN, 1986). 

Ao definir a aura como “a única aparição de uma realidade longínqua, por mais 
próxima que ela seja”, nós, simplesmente, fizemos a transposição para as categorias 
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do espaço e do tempo da fórmula que designa o valor de culto da obra de arte. 
Longínquo opõe-se a próximo. O que está essencialmente longe é inatingível. De 
fato, a qualidade principal de uma imagem que serve para o culto é de ser 
inatingível. Devido à sua própria natureza, ela está sempre “longínqua, por mais 
próxima que possa estar”. Pode-se aproximar de sua realidade material, mas sem se 
alcançar o caráter longínquo que ela conserva, a partir de quando aparece. 
(BENJAMIN, 1983, p.10). 

   

Para Benjamin (1983), com as novas técnicas de reprodução, a obra perde sua 

autenticidade, perde a característica que lhe conferia ser um acontecimento único, tornando-

se uma reprodução, um fenômeno para as massas, aonde todas as classes sociais agora têm 

acesso. 

Para Benjamim: 

O que caracteriza a autenticidade de uma coisa é tudo aquilo que ela contém e é 
originalmente transmissível, desde sua duração material até seu poder de 
testemunho histórico. Como este próprio testemunho baseia-se naquela duração, na 
hipótese de reprodução, onde o primeiro elemento (duração) escapa aos homens, 
segundo – o testemunho histórico da coisa – fica identicamente abalado. Nada 
demais certamente, mas o que fica assim abalado é a própria autoridade da coisa. 
(1983, p.8).        
  

 Com as técnicas de reprodução, a função da obra de arte (unicidade, testemunho 

histórico, contemplação, etc.) passou a ser acessória, saindo das esferas burguesas, de certa 

forma, e se democratizando, pois o acesso se expande. Ao mesmo tempo se banalizando e 

perdendo sua aura, pois sua função passa a ser política e ideológica em favor do 

desenvolvimento do sistema.         

 Para Benjamin, a reprodutibilidade técnica deixa uma abertura ao liquidar com as 

formas tradicionais de arte e comunicação restritas à elite, possibilitando uma crítica às 

relações sociais e, inclusive, a propriedade privada. Um exemplo deste tipo de crítica é o 

cinema, que ao restringir sua aura, permite uma crítica revolucionária das concepções antigas 

de arte. 

Na medida em que restringe o papel da aura, o cinema constrói artificialmente, fora 
do estúdio, a “personagem do autor”; o culto do astro, que favorece ao capitalismo 
dos produtores e cuja magia é garantida pela personalidade que, já de há muito, 
reduziu-se ao encanto corrompido de seu valor de mercadoria. Enquanto o 
capitalismo conduz o jogo, o único serviço que se deve esperar do cinema em favor 
da revolução é o fato de ele permitir uma crítica revolucionária das concepções 
antigas da arte. Não contestamos, entretanto, que, em certos casos particulares, 
possa ir ainda mais longe e venha a favorecer uma crítica revolucionária das 
relações sociais, quiçá do próprio princípio de propriedade. (BENJAMIN, 1983, p. 
18).          
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No cinema, o ator é reduzido a uma mercadoria, transformando-se em astro e 

vendendo sua imagem rendendo lucros ao sistema, reproduzindo o capitalismo.   

 Benjamin tinha realmente interesse em descobrir até que ponto o cinema interferia no 

caráter geral da arte, não se detendo em afirmar se o cinema era ou não era arte. Para ele: “A 

sucessão de imagens impede qualquer associação no espírito do espectador”. (1983, p.25).  

 Benjamin acreditava que no teatro e na pintura ocorre um distanciamento entre o real e 

que está sendo representado. No filme, a câmera ao penetrar na própria estrutura da realidade 

está interferindo diretamente nela. Por esse motivo o homem moderno dá tanta importância ao 

cinema. Geralmente uma pintura era destinada à apreciação de um pequeno grupo de pessoas 

e não à massa. A partir das novas técnicas de reprodução a arte neste momento se destina às 

massas. Consequentemente, aumentando o número de participantes. (1983).  

 A obra de arte, produzida pelo sistema, penetra nas massas, desempenhando papel de 

diversão. Diante da verdadeira obra de arte, o indivíduo é que penetra dentro dela. No caso da 

diversão, é a obra de arte que penetra nas massas.       

 Coelho cita o prazer como um dos aspectos sobre o qual paira um dos maiores 

preconceitos e mal-entendidos referentes aos produtos da indústria cultural. Para ele:  

O prazer é, de fato, um dos principais alvos de alguns que, preocupados com o 
conteúdo veiculado pela indústria cultural, tentam combater os processos de 
alienação. A causa é justa, mas a base da ação é totalmente equívoca – o que acaba 
provocando uma válida dúvida sobre a justeza da própria causa. É que se acredita 
ainda que a busca ou admissão do prazer é indício de um comportamento grosseiro, 
consumista, e indício da adesão aos princípios de uma ideologia burguesa, 
reacionária. (2006, p. 30). 

“As técnicas de reprodução aplicadas à obra de arte modificam a atitude da massa com 

relação à arte. Muito retrógrada face a um Picasso, essa massa torna-se bastante progressista 

diante de um Chaplin, por exemplo”. (BENJAMIN, 1983, p.21). 

Através do efeito de choque, o filme corresponde a essa forma de acolhida. Se ele 
deixa em segundo plano o valor de culto da arte, não é apenas porque transforma 
cada espectador em aficionado, mas porque a atitude desse aficionado não é 
produto de nenhum esforço de atenção. O público das salas obscuras é bem 
examinador, porém um examinador que se distrai. (BENJAMIN, 1983, p.27).
  

Benjamin avista aspectos positivos e negativos da obra de arte com as novas técnicas 

de reprodução. Benjamin acredita que com o declínio da aura e com a possibilidade de 

politização da arte, germina-se um caminho para a emancipação da sociedade.   

 Adorno deflagra uma visão negativa a respeito da indústria cultural, destacando o 

caráter ideológico e reprodutor do sistema cultural. Suas teorias vão de encontro às de 
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Benjamin. Para ele a indústria cultural acabou com a obra de arte, destruindo a sua capacidade 

crítica e transformadora, mediando à relação dos homens com a realidade.    

 Em Adorno (1986), o rádio e o cinema não devem ser considerados obras de arte, 

porque são apenas ferramentas a serviço do sistema capitalista e da indústria da coisificação e 

padronização da cultura. O filme:  

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à fantasia e ao 
pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder 
o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica permanecendo, no entanto, livres 
do controle de seus dados exatos. E é assim precisamente que o filme adestra o 
espectador entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade. [...] 
São feitos de tal forma que sua apreensão adequada exige, é verdade, presteza, dom 
de observação, conhecimentos específicos, mas também de tal sorte que proíbem a 
atividade intelectual do espectador, se ele não quiser perder os fatos que desfilam 
velozmente diante de seus olhos. (ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.119).  
        

 Ao destruir com a sua potencialidade inovadora e crítica, a indústria cultural acabou 

com a obra de arte.  A arte passou a medir a relação dos homens com a realidade. Por este 

motivo, Adorno não concorda com a análise de Benjamin, que concebe o público como um 

observador que se distrai.          

 Para Adorno, as atividades de lazer oferecidas pela indústria cultural não mais são que 

um prolongamento do trabalho. A indústria cultural oferta através destas atividades, uma 

aparente fuga do cotidiano, de maneira ilusória o trabalhador acredita estar fugindo dos 

acontecimentos do seu dia a dia. Mas na verdade o que lhe está sendo oferecido é uma mesma 

seqüência padronizada, presente também nas situações de trabalho e em suas aparentes 

atividades de lazer. (1986).          

 Neste aparente lazer, o que é oferecido ao público é sempre o mesmo, pois o novo é 

considerado um risco. Um bom exemplo disso são os filmes ou novelas produzidos e 

oferecidos pelas grandes redes e estúdios de televisão, onde, já sabemos antecipadamente o 

que vai acontecer com o vilão ou quem vai ficar com a mocinha. Desta forma, devemos nos 

habituar e consentir com as mesmas atividades previamente estipuladas. Passando-nos a 

sensação de estarmos integrados ao sistema.       

 Assim, neste sentido a diversão é alienante, conduzindo as pessoas à resignação, não 

instigando a refletir sobre o todo. Adorno considera esta suposta diversão como fator isolante 

da realidade, para posteriormente dar continuidade à aceitação da exploração decorrente do 

sistema capitalista.            

Mas a afinidade original entre os negócios e a diversão mostra-se em seu próprio 
sentido: a apologia da sociedade. Divertir-se significa estar de acordo. Isso só é 
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possível se isso se isola do processo social em seu todo, se idiotiza e abandona, 
desde o início, a pretensão inescapável de toda obra, mesmo da mais insignificante, 
de refletir em sua limitação o todo. Divertir significa sempre: não ter que pensar 
nisso, esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua 
própria base.  É na verdade uma fuga, mas não, como afirma uma fuga da realidade 
ruim, mas da última idéia de resistência que essa realidade ainda deixa subsistir. A 
liberação prometida pela diversão é a liberação do pensamento como negação. 
(ADORNO & HORKHEIMER, 1985, p.135).   

     

 Para Adorno (1986), o cinema é uma grande ferramenta, usada pelo sistema para 

manter e propagar sua ideologia. Usado como regulador das massas, acalma os instintos 

emancipatórios e revolucionários, mantendo a ideologia de submissão viva. 

 Através de um processo de convencimento e sedução, a indústria cultural vende ao 

público bens culturais. A principal forma de fazer isso é agradando o público, não o 

perturbando com novidades e sim reformulando o que ele já conhece muito bem, ofertando a 

sua disposição produtos aparentemente novos, mas que na verdade não passam de 

reformulações do que já foi visto.         

 A indústria cultural, neste sentido, não cria nada de novo, ela se apropria de subsídios 

da cultura de elite e popular, banaliza-os, e envia ao público como se fosse algo novo. A 

indústria cultural está longe de nos exigir o que a obra de arte da cultura popular e da cultura 

de elite, como: reflexão, crítica, pensamento, perturbação, etc.     

 Com as novas técnicas de reprodução e com os meios de comunicação de massa, as 

obras de arte poderiam democratizar-se, assim, todos teriam acesso a elas. O acesso às obras 

de arte e do pensamento dos verdadeiros bens culturais em tese, deveriam ser um direito de 

todos e não o privilégio de alguns. Mas ao contrário, com a indústria cultural, a cultura se 

massifica, e infelizmente se transforma em vulgar e banal.  

 

 

 

 

2.2 Entendendo a Publicidade e sua evolução. 

 

Antes de iniciarmos o estudo proposto por este capítulo, de melhor entender a 

publicidade, torna-se necessário reconhecer a História da Comunicação. É importante citar 

esses temas, já que nosso objetivo é o estudo e o melhor entendimento sobre aspectos gerais 

da publicidade. Porém, é fundamental conhecermos os estágios e a evolução da comunicação 

humana, bem como as técnicas empregadas no decorrer dos séculos. 
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Neste estudo, os termos publicidade e propaganda serão usados como sinônimos. 

Segundo Sant’Anna: “Embora usados como sinônimos, os vocábulos publicidade e 

propaganda não significam rigorosamente a mesma coisa.” (2005, p.75). 

Usaremos prévios conceitos de Armando Sant’Anna (2005), autor do livro 

“Propaganda: teoria, técnica e prática”; para melhor entendermos sobre seus significados.  

Para Sant’Anna:  

 
Publicidade deriva de público (do latim publicus) e designa a qualidade do que é 
público. Significa o ato de vulgarizar, de tornar um fato, uma idéia. 
Propaganda é definida como a propagação de princípios e teorias. Foi traduzida 
pelo Papa Clemente VII, em 1957, quando fundou a Congregação da Propaganda, 
com o fito de propagar a fé católica pelo mundo. Deriva do latim propagare, que 
significa reproduzir por meio de mergulhia, ou seja, enterrar rebento de uma planta 
ao solo. Propagare, que por sua vez, deriva de pangere, que quer dizer enterrar, 
mergulhar, plantar. Seria então a propagação de doutrinas religiosas ou princípios 
políticos de algum partido. (2005, p. 75). 

 

Nesse momento, o autor utilizou as denominações rigidamente corretas para justificar 

o uso dos termos e denominações dos significados de publicidade e propaganda. Mais adiante 

ele traduziu de forma mais simples e de melhor entendimento por parte da função de cada um.  

Traz Sant’Anna: 

 
Vemos, pois, que a palavra publicidade significa, genericamente, divulgar, tornar 
público, e propaganda compreende a idéia de implantar, de incluir uma idéia, uma 
crença na mente alheia. 
Comercialmente falando, anunciar visa promover vendas e pra vender é necessário, 
na maior parte dos casos, implantar na mente da massa uma idéia sobre o produto. 
Todavia em virtude da origem eclesiástica da palavra, muitos preferem usar 
publicidade, ao invés de propaganda; contudo hoje ambas as palavras são usadas 
indistintamente. (2005, p.75). 

 

Vamos utilizar o livro dos autores Hunder Everto Corrêa e Roberto Gallicchio com o 

nome de: “O que todos precisam saber sobre publicidade: história e teoria da comunicação”, 

para transcrevermos os episódios históricos envolvendo as formas de se comunicar da 

humanidade. Mais tarde voltaremos especificamente à publicidade, suas causas, efeitos na 

humanidade e alguns pontos positivos e negativos em sua trajetória.  

A terra é habitada pelo homem há mais de um milhão de anos, pouco se conhece sobre 

os primeiros anos, nenhum fragmento existe deste período em que a forma de armazenar os 

fatos é totalmente desconhecida. Os estudos da humanidade, anteriormente à escrita, chamam-

se de pré-história. Este período é estudado através de vestígios deixados pelos seres, 

considerados primitivos. De forma simples este homem deixou alguma coisa registrada para a 
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posterioridade, como: moradas, utensílios, gravuras rupestres desenhadas nas paredes das 

cavernas. Através destes hábitos e costumes, os homens primitivos informaram para 

humanidade algo sobre eles.  Essa tendência comunicativa atravessou as eras e os séculos 

sempre em constante evolução. 

Corrêa e Gallicchio (1977) comentam: 

 
Hoje, muito se fala em comunicação. A palavra virou moda. Existem faculdades de 
comunicação e, todos, de uma forma ou de outra, gostam de comunicar-se com os 
outros. Porém, essa necessidade de comunicação tão em voga atualmente 
acompanha o homem desde os tempos primitivos, quando ele começou a viver em 
sociedade. Os homens, quando iniciaram a formar seus grupos, sentiram a 
necessidade da troca de idéias. A partir desse momento, o homem da caverna 
começou, de forma rudimentar, seu processo de comunicação. (p.11). 

 

Para eles a comunicação iniciou seu processo a partir de onde se tem resquícios, desde 

os tempos primitivos, promovendo a vivência em sociedade e a troca de idéias entre os seres 

integrantes dos grupos. 

Inicialmente, a comunicação é feita através dos órgãos sensoriais, que constituem a 

visão, audição, olfato e tato. Estes são os sentidos que permitem a comunicação dos homens. 

Com o passar dos séculos, o homem aperfeiçoou seu aparelho receptor e transmissor, os sons 

aos poucos foram melhorando, de maneira que, melhorou sensivelmente a comunicação 

humana. Neste momento os gritos, berros e urros, tornaram-se mais inteligíveis e 

compreensíveis, tornando mais fácil e clara a comunicação entre eles. 

Juntamente com a evolução da linguagem, o homem criou novas formas de fazer com 

que a comunicação se propagasse com mais facilidade. 

 
O homem primitivo descobriu o fogo. Passou a utilizar o barro, a madeira, o couro, 
as tintas e, assim, foi capaz de criar instrumentos fundamentais para a comunicação. 
Também o fogo e a fumaça foram muito utilizados em regiões de estepes. Além 
disso, surgiu a flauta. Todos esses veículos de comunicação, muito contribuíram 
para a sobrevivência humana, pois dessa maneira podiam os homens informaram-se 
e manterem seus companheiros informados sobre possíveis perigos e ataques 
inimigos. Quanto mais evoluídas eram as técnicas de comunicação, mais seguro e 
tranqüilo ficavam os homens. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977, p. 12). 

 

Com o passar do tempo e com a necessidade de melhorar a comunicação entre os 

indivíduos, as formas de comunicação consequentemente evoluíram. 

 A pré-história ainda é base da existência de algumas formas atuais de comunicação. 

Observarmos, hoje, os luminosos. Desde os mais longínquos tempos o fogo foi utilizado 

como meio de comunição, a luminosidade do fogo era usada como meio de comunicação.  
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Sobre isso, Corrêa e Gallicchio citam:  

 
Um exemplo é o famoso Farol de Alexandria, que através do fogo anunciava aos 
navegantes os perigos das costas com pedras e bancos de areia. Com o passar do 
tempo, os fogos de madeira e resina foram substituídos por eletricidade. Porém, 
hoje, a humanidade continua a se comunicar por sinais luminosos (sinaleiras, 
faróis), televisão e toda espécie de comunicação eletrônica. (1977, p.13).  

 

A comunicação desde os mais remotos tempos era um elemento essencial da vida. A 

comunicação sempre foi imprescindível e essencial arma para a sobrevivência humana e à sua 

expansão dominadora.  

O homem usou várias formas de comunicar-se, utilizou a pedra, o barro, a areia, a 

madeira, enfim, tudo que estava a seu alcance com capacidade de receber informação e gravar 

mensagens e acontecimentos de sua época, que ficaram gravados para a posteridade. Escreveu 

e desenhou símbolos na areia com a mesma intenção. 

Corrêa e Gallicchio (1977): 

 
Voltando à pré-história, podemos, aqui, resumir alguns vestígios deixados por 
aquelas civilizações. Entre elas destaca-se: - a arte rupestre nas cavernas, - 
inscrições na areia, utilização de cascas de árvores, fogo, fumaça, instrumentos de 
sopro (flauta), percussão (tambores), sinais gráficos e, finalmente, a tinta. (p.13). 

 

No oriente a comunicação foi bem desenvolvida. Na China, mais antiga civilização, 

desenvolveu-se a comunicação através de imagens e oralmente. Foi usada principalmente a 

seda e o papel, já praticavam técnicas rudimentares tipográficas, onde mais tarde, começa a 

desenvolver-se a xilografia (gravura na madeira). No século XI, surge na China uma espécie 

de tipo móvel, registrando que é da China o mais antigo jornal do mundo, chamado de Gazeta 

de Pequin. 

O papel Chinês mais tarde passou para o lado da Coréia, onde ocorreu grande 

desenvolvimento nas artes gráficas, evoluindo continuamente nas artes tipográficas. O Japão 

também utilizou o papel para imprimir ditados e provérbios budistas, através da técnica de 

xilografia. 

Na Índia desenvolveu-se muito bem uma escrita primitiva, cerca de três mil anos antes 

de Cristo. Com ela, foram escritos livros em diversos suportes como: madeira, papiro e couro.

 A comunicação no Mediterrâneo se deu principalmente através de uma rede de 

comunicação organizada. Onde existiam funcionários cuja função era percorrer as áreas de 

abrangência levando e trazendo as informações. 
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O barro também foi muito utilizado nessas civilizações, Assírios e Caldeus utilizavam, 

como suporte para uma escrita feita à base de símbolos. Na Pérsia, a comunicação era feita 

através do correio a cavalo, utilizando mais tarde os pombos-correio, visto que este povo tinha 

uma elaborada escrita própria. 

No Egito a escrita se dá através de desenhos e figuras, conhecidos como hieróglifos. 

Como suportes usavam a pedra, argila e o papiro. Na Grécia desenvolveu-se muito bem a 

comunicação oral e a escrita.  

Roma manipulou a comunicação através de formas mais sofisticadas do que qualquer 

outro povo da antiguidade, para os romanos a informação era elemento essencial para a sua 

vida, sua expansão e sustentação de seu gigantesco império. As notícias para circularem em 

Roma contavam com um perfeito serviço de ligações marítimas e terrestres que facilitava as 

comunicações de uma forma geral.  Também existiu em Roma o jornal Ata Diurna do Povo 

Romano, que era redigido e publicado na época de Júlio César.  A periodicidade, a variedade 

e a atualidade eram as características da Ata, que durou até 69 a.C.  

Mais tarde a comunicação adotou caminhos muito interessantes, inclusive no ano de 

490 a.C quando: 

 
(...) o soldado Feidíldes correu quase 37 quilômetros, do campo de batalha na 
planície de Maratona até a cidade de Atenas para anunciar a vitória dos gregos 
sobre os persas. Quando atingiu a cidade, morreu. No entanto, o homem, aos 
poucos, foi aprendendo a guardar suas energias e inventar instrumentos que 
pudessem falar por ele. Para comunicar a alegria da vitória, o perigo de invasão e 
até uma simples visita aos companheiros que estão em outras partes do mundo, foi 
levado, desde as épocas mais remotas, a tentar soluções que lhe permitissem 
transmitir informações à distância. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977, p. 17).  

 

 O homem no decorrer de sua existência buscou e continua procurando qualificar seus 

meios de comunicação, gerando melhores resultados e melhoramentos em sua comunicação 

com o mundo que o cerca.  

 No período paleolítico o homem já buscava qualificar sua comunicação. Para Corrêa e 

Gallicchio: 

 
Por isso é possível que as cenas gravadas pelo homem do paleolítico nas paredes de 
cavernas de Europa e África tenham sido o meio de que se utilizava para comunicar 
a seus companheiros que, por exemplo, saíram para caçar e que tomaram um 
determinado caminho. Representando animais, árvores, rios, formavam uma 
mensagem que permitia localizar o campo de caça. Os recados talhados na rocha 
tinham o mesmo sentido que um telegrama de hoje. (1977, p. 17). 
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 No decorrer dos séculos, dezenas de instrumentos foram criados. O homem alcançou 

um grande progresso levando em consideração a seqüência dos meios de comunicação 

utilizados anteriormente pela humanidade até nossos dias atuais. 

O meio de comunicação mais natural é a voz humana, e também mais antiga forma de 

comunicar-se. As novidades eram passadas de boca a boca. “Consta, inclusive, que, na antiga 

Pérsia, a notícia transmitida oralmente chegava ao destino desejado trinta vezes mais depressa 

do que se fosse levada por um mensageiro a cavalo.” (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977, 

p.17). 

A batida do tambor ainda hoje é usada como forma de comunicar-se. Indígenas 

africanos e sul-americanos utilizam desta forma para anunciar festas e guerras, entre outros 

acontecimentos. As informações são transmitidas através do código comum entre os que se 

comunicam. Esse código deriva da combinação e da intensidade das batidas do tambor. 

Para Corrêa e Gallicchio:  

 
Além de instrumentos de percussão, também os de sopro foram usados pelos povos 
antigos. Os sons desses instrumentos tinham um valor simbólico nas práticas 
religiosas e mágicas. Atualmente, algumas tribos indígenas ainda o utilizam com 
esta finalidade. Com elas, anunciavam-se acontecimentos de qualquer tipo, bons ou 
maus. (1977, p. 18). 

 

Já os persas, gregos e romanos antigos, criaram uma interessante forma de 

comunicação, tinham o costume de mandar mensagens através de tochas acessas em lugares 

altos, de fácil visibilidade. Conforme a maneira de levantar ou baixar a tocha, segundo o 

código por eles determinado, a informação era visualizada e interpretada pelo destinatário da 

mensagem. No império de Alexandre Magno, essas formas de mensagens visuais iam da Índia 

à Grécia em uma média de cinco dias. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977). 

A comunicação a cavalo, durante muito tempo foi à forma mais rápida de 

comunicação. “Um mensageiro chinês do século XIII chegava a percorrer 400 quilômetros 

num dia, trocando de animal a cada 40 ou 50 quilômetros. Até o século XVIII, este método 

foi muito usado.” (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977, p.18). 

Na idade média com a invasão dos bárbaros, todo sistema de comunicação dos 

romanos desabou rapidamente, sendo que a religiosa é a única que ainda sobrevive. O 

Vaticano é o centro das informações, onde recebem e emitem as notícias religiosas. Os 

sacerdotes faziam o papel de jornalistas, levando a informação religiosa a todos os pontos do 

antigo Império Romano. Saqueando as cidades e deixando as estradas que ligavam as regiões 

bloqueadas, os bárbaros destruíram o poderio de Roma. A Igreja Católica, neste momento 
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transformou-se numa fonte de informações sonoras. Sempre no topo dos morros com torres 

muito altas, hábeis sineiros comunicavam, acontecimentos religiosos ou outros tipos de 

informação, sejam elas, invasões, convocações, casamentos, tempo, enfim, tudo era marcado 

pela badalada do sino.  

Como o fim da Idade Média (476-1453), a humanidade sentiu que seu 

desenvolvimento era barrado pela inexistência de um processo mais rápido e barato de 

comunicação. Os sistemas de impressão utilizados nesta época eram demorados e ainda muito 

rudimentares, resultando numa produção lenta, obtida através de copistas. (CORRÊA e 

GALLICCHIO, 1977).         

 Neste período, surge Johann Gutenberg, com a sua invenção, a prensa gráfica. Os 

europeus ignoravam a tipografia e consideravam uma forma rudimentar utilizada por outros 

povos anteriormente, como é o caso dos chineses que no século XI, utilizavam blocos de 

madeira para imprimir selos, moedas entre outras coisas. Gutenberg foi o primeiro na Europa 

a elaborar o texto móvel, onde letras eram feitas de chumbo e se chamavam de tipos. Este 

processo de combinação de chumbo e estanho é exclusivo de Gutenberg.  

Corrêa e Gallicchio comentam: 

 
Apesar da carência de documentos, sabe-se que, em torno de 1450, Gutenberg 
inventa ao mesmo tempo os caracteres móveis e o prelo, criando a imprensa na 
Europa. Indiscutivelmente essa foi uma das maiores descobertas da história 
humana. Nelson Sodré afirma que “como todas as invenções, a de Gutenberg 
resultou de necessidade social, que o desenvolvimento histórico gerou e que esta 
vinculada à ascensão burguesa em seu prelúdio capitalista”. (1977, p.19). 

 

 O primeiro livro a ser impresso no Ocidente por Gutenberg em sua invenção, foi a 

Bíblia de quarenta e duas linhas, na cidade de Mogúncia, Alemanha, na data de 1456. Após a 

invenção de um processo mecânico de reproduzir escritos, a maior parte da população começa 

a ter acesso à informação, onde, tudo passa a ser notícia.  

 A respeito disso: 

 
As embarcações traziam de retorno quantidade de relatos. Estes, em instantes 
ganhavam o papel e transformavam-se em notícias de interesse da coletividade. 
Nessa época escritores e correspondentes comerciais divulgavam e distribuíam 
informações e fatos por toda a Europa. Essa forma de distribuição de notícias seria 
um prenúncio das futuras agências de notícias que surgiram bem mais tarde. 
(CORRÊA e GALLICCHIO, 1977, p.20).   

 

Com o desenvolvimento da imprensa escrita, a comunicação acelerou seu processo. O 

homem sentia a necessidade de saber mais, de receber mais informações. A partir do século 
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XV, as descobertas e invenções na área da comunicação foram marcantes. A imprensa diária e 

os meios gráficos se estabelecem com grande desenvolvimento. Neste momento o jornal 

encontra seu primeiro obstáculo na falta de liberdade. Inicialmente a França era inimiga da 

liberdade de imprensa, mas posteriormente, tornou-se defensora da comunicação impressa. 

Uma das causas que motivaram a Revolução Francesa foi à censura imposta ao povo francês, 

no reinado de Carlos X. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977). 

A evolução humana é acompanhada de perto pela comunicação e pela publicidade, 

desde seus tempos mais remotos. A troca de objetos foi a primeira forma mais simples de 

comércio do homem primitivo. Eles trocavam a pele de um animal por uma arma ou um 

utensílio, entre outras trocas que só eram possíveis de se realizar, devido à existência da 

comunicação humana.   

 
Alguns historiadores afirmam que quando os trogloditas queriam negociar 
determinadas peças, estas eram colocadas nas entradas das cavernas. Esse hábito 
difundiu-se com o tempo, e bem mais tarde, na Inglaterra, quando as casas ainda 
não eram numeradas, os comerciantes ingleses utilizavam símbolos para identificar 
suas lojas. Por exemplo: uma peruca representava uma barbearia; uma cabeça de 
boi, um açougue, e assim sucessivamente. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977, 
p.59). 

 

 Em toda civilização humana, encontra-se resquícios de raízes da publicidade. Por 

exemplo, os fenícios, eram conhecidos por serem grandes navegadores e hábeis negociantes. 

Através das navegações, levavam aos povos distantes seus produtos e ao retornar, traziam 

para outros lugares as mercadorias que iam encontrando no caminho e que imaginavam servir 

para outras civilizações. Para atrair compradores e tornar os produtos mais atraentes, eles 

inventaram a tinta e começaram a colorir as suas mercadorias. Neste momento a publicidade 

estava empregada a essa civilização, pois o objetivo era tornar os produtos mais sedutores e 

vendê-los com mais facilidade. No seu interior, a publicidade, torna um produto ou serviço 

conhecido, estimulando o seu consumo. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977). 

 
O dar a conhecer e o convencer não são expressões da época moderna, mas, sim, 
aspectos comuns de todas as necessidades humanas, desde o começo da evolução 
do homem. Portanto, a publicidade é recente somente no que diz respeito à sua 
dinâmica atual como recente é a industrialização do trabalho e o aceleramento da 
comercialização, que é também um resultado da publicidade. (CORRÊA e 
GALLICCHIO, 1977, p.60). 

 

 No passado as formas de expressão eram diferentes das usadas hoje, assim, como as 

formas usadas hoje diferem das antigas, a tecnologia veio para somar, na elaboração e 
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evolução de meios mais eficazes. Num tempo aonde não se existiam a televisão, o rádio e o 

jornal, a publicidade exercia sua função através de inscrições em cavernas, de insígnias e de 

desenhos.  

 
Os gregos e os romanos chegaram a utilizar, ainda que rudimentarmente, o cartaz e 
o anúncio, mas, por força das dificuldades técnicas de reprodução – o papel e a 
imprensa não existiam – estas formas não puderam desenvolver-se e tornar-se de 
uso corrente. Predominava aquilo que hoje chamamos propaganda. (CORRÊA e 
GALLICCHIO, 1977, p.60). 
 

 Assim: 

 
A história da publicidade está intimamente ligada à história da economia e, através 
desta, aos aspectos morais, sociais, políticos e culturais dos povos, pelos quais é 
produzida e recebida de tal forma que se pode assegurar que a publicidade é tanto 
um elemento dinâmico como um reflexo da sociedade em que atua. (CORRÊA e 
GALLICCHIO, 1977, p.60). 

 

 A relação da publicidade e a produção em massa, surgiram na Inglaterra, devido a 

Revolução Industrial datada do século XVIII. Até este momento as transações eram feitas de 

maneira tradicional, ou seja, diretamente. Com a produção em massa, o mercado consumidor 

se expande, as máquinas e os novos instrumentos de trabalho possibilitaram a produção em 

massa. Nesse momento, mais do que nunca, entra em cena a publicidade ganhando poder e 

legitimação.   

 Com o aumento da produção das fábricas, é preciso conquistar novos mercados, pois 

havia muitos produtos, para poucos compradores. Era preciso divulgar, incentivar a compra, 

vender os produtos, justamente tudo que a publicidade necessitava para entrar em ação e 

evoluir.  

 
Vejamos por exemplo, a evolução do consumo dos produtos de higiene, produtos 
de alimentos em conserva e eletrodomésticos, todos eles típicos da sociedade 
moderna, que, para sua divulgação, precisam desfrutar de argumentos, também 
típicos de nossa vida moderna, os anúncios publicitários, que, ao informarem da 
existência de determinados produtos, estão criando necessidade aos consumidores 
em geral e, como tal, proporcionam uma melhoria nos níveis de vida da sociedade 
de consumo, além de acelerar o progresso constante, representando as aspirações do 
homem moderno. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977, p.61). 

 

Assim, a publicidade torna-se um artifício fundamental para um rápido e positivo 

desenvolvimento nas vendas de produtos, acelerando o processo de comercialização em larga 

escala.  

Para Corrêa e Gallicchio:  
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Propaganda é a ação planejada e racional desenvolvida em mensagens escritas ou 
faladas através dos veículos normais de comunicação, para a divulgação das 
mensagens, qualidades ou serviços de um produto, marca, idéias ou organização. É 
o processo de disseminar idéias. 
Publicidade é a divulgação de fatos ou informação a respeito de pessoas, produtos 
ou instituições, utilizando-se dos veículos normais de comunicação, tendo como 
objetivo o aumento do consumo. (1977, p.61). 

 

 Na publicidade, todo tipo de divulgação, seja ela de idéias ou produtos, tem único e 

exclusivo objetivo, o de vender. O que permite esta divulgação são os meios de comunicação 

que levam através de seus veículos as mensagens publicitárias até os receptores.  

 Consta em Corrêa e Gallicchio, que: 

 
O primeiro veículo de comunicação foi o jornal. Em 1625, o periódico inglês 
“Mercurius Britannicus” publicou uma dissertação sobre um folheto com o retrato 
do casal Príncipe de Gales, talhado em bronze. Este foi um ensaio. Em 1658, ainda 
na Inglaterra, era publicada a primeira mensagem publicitária, versando sobre os 
benefícios de uma bebida recentemente introduzida no país – o chá – e vendida com 
exclusividade por uma confeitaria de Londres. (1977, p.61). 

 

 Com uma epidemia de peste em 1665 na cidade de Londres, as esquinas ficaram 

cobertas de cartazes de sujeitos que alardeavam conhecimentos sobre medicina, oferecendo 

remédios e a cura para a peste. Como grande parcela da população não tinha acesso a jornais, 

a publicidade teve de se adaptar e conquistar outros veículos. Foram surgindo cartazes em 

muros, postes e paredes. Nesta época, também apareceu o uso de tapumes especiais, onde se 

colocavam publicidade. Com o desenvolvimento das técnicas de impressão, esse veículo 

caminhou junto e desenvolveu-se, utilizando a litogravura e o uso da cor. Grandes artistas da 

época eram convocados para elaborar os cartazes, entre eles está Jules Chéret2 e o grande 

pintor Toulouse-Lautrec. (CORRÊA e GALLICCHIO, 1977). 

 A publicidade está ligada aos movimentos artísticos desde seus primórdios, com o 

surgimento das primeiras formas de anúncios, a produção do cartaz e a sua elaboração eram 

construídas pelos artistas que possuíam as habilidades necessárias para confeccionar a peça 

publicitária. 

 Podemos notar que os cartazes produzidos pelos artistas, deram início às primeiras 

formas de diagramação do anúncio, que mais tarde seria chamado de layout. 
                                                
2 Jules Chéret (1836-1932) foi pioneiro na criação sistemática de grandes cartazes litográficos em cores. Ele utilizava 
suas próprias prensas - não mandava suas peças para uma gráfica porque era um litógrafo - e desenhava sobre a pedra 
litográfica. Desse modo, diferencia-se de outros artistas, que só criavam um modelo, um croqui, para ser reproduzido 
por meios mecânicos. Inspirado nos grandes mestres da pintura barroca, Chéret tinha um estilo convencional. Segundo 
Revista Meio e Mensagem. Disponível em: 
 < www.meioemensagem.com.br/mmonline/conteudo/conteudo/11694.html > (acessado em 22 de outubro de 2007). 
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Os artistas continuam ligados na produção de anúncios, desenvolvendo agora técnicas 

estéticas ligadas a eficientes métodos de persuasão. 

Adler & Firestone, citam que:  

 
Em 1931, um artista comercial chamado Haddon Sundblom apareceu com uma 
nova campanha publicitária que não só resolveu o problema de marketing da Coca-
Cola, como também teve efeito duradouro sobre a cultura norte-americana. 
Sundblom criou um anúncio que deveria ser veiculado durante as festas do final de 
ano e que mostrava o Papai Noel fazendo uma pausa em suas atividades na fábrica 
de brinquedos para se refrescar com uma garrafa de Coca-Cola. O que é admirável 
no anúncio de Sundblom é que ele não usou a imagem tradicional do Papai Noel. 
Historicamente, Papai Noel era representado como um homem alto, pálido e sério. 
As ilustrações mostravam-se vestido com roupas de várias cores – azul, amarela e 
verde, assim como vermelha. (2002, p.24). 

 

 A publicidade tem uma importante missão, de criar novos mercados e expandir os 

existentes, levando em consideração que os produtos, agora produzidos em larga escala, 

necessitam de compradores. Assim, as vendas crescem e cada vez se produz mais. 

 Corrêa e Gallicchio afirmam:  

 
Podemos dizer sem medo que a publicidade contribui para o aumento da produção 
e, consequentemente, para a baixa dos preços. Além disso, a publicidade faz com 
que as indústrias e fábricas necessitem de mais gente. São novos empregos e 
oportunidades decorrentes deste processo. Sem publicidade os produtos não seriam 
divulgados, menos gente tomaria conhecimento das novidades, não haveria 
evolução, desenvolvimento, enfim não haveria incentivo à compra nem à grande 
produção. (1977, p.65). 

 

 Com o novo modo de produção, que deixou de ser caseiro ou em pequena escala e 

passou a ser produzido em grandes quantidades, as empresas começaram a investir alto em 

publicidade. Neste momento os avanços tecnológicos deram um grande salto, e todas as áreas 

da sociedade acompanharam este processo, o capitalismo e o consumo de massa fixam-se e 

posteriormente surge o fenômeno da indústria cultural em decorrência aos acontecimentos. 

Com a ferramenta da publicidade, ocorre também a possibilidade de um consumo estável que 

incentivou a produção em série, reduzindo os custos unitários.  

Acredita-se que o que se gasta em publicidade é apenas uma parcela mínima do que se 

gastaria por unidade fabricada, sem a produção em série. Através de um pensamento positivo 

sobre a publicidade e seus efeitos, ela é considerada uma fonte de economia para os 

produtores e de benefícios para os consumidores finais. (SANT’ANNA, 2005).  

 No Brasil, a história da publicidade e da propaganda tem início no século XIX, quando 

ocorreu um considerável desenvolvimento nos setores da agro-exportação, alavancando o 
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progresso econômico no país.        

 A publicidade anda junto com a economia e justifica a evolução e o progresso 

industrial de um país. Para Sant’Anna (2005), a publicidade ajuda no processo industrial do 

Brasil ao mesmo tempo em que a industrialização favorece a publicidade.  

A publicidade tem progredido muito no Brasil, estando ligada ao progresso 
industrial. Ajuda a industrialização do País, que por sua vez a favorece. Sem 
publicidade não teria sido possível o surgimento dos novos mercados de consumo 
que permitiram o aparecimento da fabricação em série, base do desenvolvimento da 
indústria moderna. Se entendermos o verbo vender num sentido amplo, generoso, 
de levar os outros a mensagem capaz de interessá-los em determinada ação, a 
finalidade principal da publicidade é vender. Ao convencer os pais da necessidade 
de vacinar seus filhos, a publicidade vende a idéia preservadora da saúde infantil. 
Quando aponta os proveitos do pagamento de impostos, vende a noção que 
favorece o contribuinte e a coletividade. Não podemos cair no excesso de pensar 
que apenas a publicidade pode vender determinada mercadoria. Ela ajuda, estimula, 
motiva a venda. Mas sem os demais fatores essenciais: qualidade do artigo, 
apresentação atraente, facilidade de distribuição, condições de preço, etc., seria 
insensato pensar que a mensagem publicitária alcançasse os objetivos desejados. 
(SANT’ANNA, 2005, p.76).       

 Sant’Anna é otimista e considera a publicidade um fator importante para o 

desenvolvimento geral do Brasil.         

 No período do século XIX, os jornais recebiam a maior parte dos anúncios e era o 

principal veículo publicitário. Outros veículos em constante crescimento e também bastante 

utilizados são os cartazes, folhetos e painéis pintados. Nos anúncios encontravam-se a venda 

de imóveis, de escravos, ofertas de serviço, datas de leilões, entre muitas outras coisas. Os 

primeiros anúncios apareceram nos jornais com características de textos longos e poucas 

ilustrações, assemelham-se aos atuais classificados.      

 Anterior ao aparecimento do rádio, a publicidade era conceituada como a arte de 

vender através da letra impressa, com este novo advento, esta denominação invalidou-se e a 

publicidade recebeu novos conceitos.        

 Para Sant’Anna (2005), neste momento, a publicidade é uma forma de tornar público 

um produto, um serviço ou uma firma; ela tem o objetivo de despertar na massa consumidora, 

o desejo pelo que está sendo anunciado, criando prestígio ao anunciante e deixando visível a 

sua intenção e seu nome.         

 Antes de mais nada, a publicidade é uma ferramenta que tem como característica e a 

capacidade de comunicar-se com as massas, objetivando a adesão a produtos, serviços ou o 

que esteja sendo oferecido.        

 Ainda:  
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A publicidade é uma técnica de comunicação de massa, paga com a finalidade 
precípua de fornecer informações, desenvolver atitudes e provocar ações benéficas 
para os anunciantes, geralmente para vender produtos ou serviços. A publicidade 
serve para realizar as tarefas de comunicação de massa com economia, velocidade e 
volume maiores que os obtidos através de quaisquer outros meios. (SANT’ANNA, 
2005, p.76). 
 

 Já no início do século XX, o avanço da parte gráfica possibilita o aparecimento de 

revistas, conhecidos como semanários ilustrados. Neste momento, os anúncios ganham textos 

mais objetivos, recebendo também ilustrações e cores.      

  Neste momento: 

O tipo de propaganda que se sobressai é a venda de remédios que aparecem 
principalmente em preto e branco e em tamanhos menores, são eles os responsáveis 
pelo sustento das revistas e jornais já que existem em grande número. A principal 
característica do anúncio neste período é o uso de políticos que aparecem em 
caricaturas e com diálogos bem humorados vendendo produtos alimentícios, 
marcas ou comentando sobre lojas. O presidente da República e seus ministros são 
os personagens preferidos dos desenhistas, mas isto não exclui o uso de figuras 
internacionais como nos anúncios do Pó de Arroz Rei Alberto. (BRASIL, Jurema).
  

 Segundo Corrêa e Gallicchio (1977), a primeira agência de publicidade, foi fundada na 

cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, na data de 1840. A partir de 1914, começam a surgir 

as primeiras agências de publicidade no Brasil, derivadas das empresas de anúncios, 

evoluindo para chamar-se de agência. A primeira agência do Brasil foi a Eclética, sediada na 

cidade de São Paulo. No período da Primeira Guerra Mundial (1914-1918), São Paulo 

também ganha outras agências.      

 As empresas norte-americanas começam a chegar ao Brasil em decorrência do 

desenvolvimento industrial, trazendo junto com elas novas estéticas e formas de se fazer 

publicidade. Todas as áreas envolvidas com publicidade necessitam neste momento, evoluir 

tecnicamente e se qualificar.  

Na época da Segunda Guerra Mundial, o investimento publicitário dos Estados 
Unidos ultrapassava US$ 1 bilhão por ano – quase duas vezes o valor empregado 
em publicidade em 1900. No início da década de 1920, o ramo da publicidade já 
adotara em sua maior parte a forma que temos hoje: agências especializadas que 
eram contratadas pelos fabricantes para criar campanhas publicitárias para seus 
produtos e veiculá-las em publicações escolhidas a dedo. (ADLER & FIRESTONE, 
2002, p. 23). 

 “Na década de 20 tem início as primeiras grandes campanhas de empresas 

multinacionais que se instalam no país. A Bayer é a pioneira em campanhas para promover 

seus produtos, principalmente a Cafiaspirina, Aspirina e Alka-Seltzer.” (BRASIL, Jurema).

 Até mesmo com a crise de 29, a publicidade encontra espaço para continuar a se 
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desenvolver, aparecem painéis nas estradas, nasce o outdoor, sofisticam-se os anúncios dos 

jornais e revistas. Acontecem avanços em todas as áreas da publicidade, inclusive no rádio e 

cinema. Para a publicidade ser mais eficiente, inicia-se as pesquisas de mercado, para melhor 

conhecer o consumidor e seus hábitos em geral. O seu discurso é previamente ajustado ao 

grupo consumidor visado pelo anunciante, o público-alvo da publicidade. 

Com a Segunda Guerra Mundial, acontece um decréscimo no movimento de 
anúncios criando uma crise no setor da publicidade que passa a se recuperar 
somente a partir de 1945. O rádio ainda é o principal veículo de propaganda e as 
radionovelas, programas de auditório, humorísticos e radiojornais são os programas 
que mais recebem patrocínio de grandes empresas. (BRASIL, Jurema). 

 É na década de 50, momento pós-guerra, que a sociedade de consumo realmente se 

consolida e fortalece sua base. Produtos como automóveis, eletrodomésticos, refrigerantes e 

confecções, multiplicam-se. Surge o crediário, que facilita as compras e promove ainda mais 

o crescimento da produção. Em conseqüência, o mercado publicitário se alarga e os 

profissionais resolvem criar a Associação Brasileira de Propaganda, o Conselho Nacional de 

Imprensa em 1949, e mais adiante a Associação Brasileira de Agências de Propaganda.  A 

década de 50 também foi marcada pela corrida na chegada do homem a lua, disputa que foi 

travada entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. 

Os Estados Unidos estavam vivendo um momento de prosperidade e confiança, já 
que haviam se transformado em fiadores econômicos e políticos do mundo 
ocidental após a vitória dos aliados na guerra. Isso fez surgir, durante esse período, 
uma juventude abastada e consumista, que vivia com o conforto que a modernidade 
lhes oferecia. (GARCIA, Cláudia). 

 Com o desenvolvimento econômico, consequentemente publicitário, aparecem mais 

veículos de comunicação, como por exemplo, a consolidação e sofisticação da televisão. 

Melhores condições de moradia, desenvolvimento nas comunicações, a busca pelo conforto e 

poder de consumo são algumas das características desta época.     

 A TV se popularizou, permitindo comunicar sobre os acontecimentos e sobre a vida 

dos ricos a famosos. 

A Televisão irá trazer um novo impulso para a já sofisticada publicidade brasileira, 
criando mais um veículo para a divulgação de produtos e de campanhas. A partir de 
1950 com a TV Tupi, inaugura-se uma nova era eletrônica e são, mais uma vez, as 
agência de publicidade como a McCann Erikson e a J. W. Thompson que irão trazer 
o “know-how”, criando, redigindo e produzindo programas e comerciais de 
televisão ao vivo. As “garotas propagandas” ganham fama e prestígio. (BRASIL, 
Jurema).     
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O desenvolvimento econômico e industrial do Brasil refletia-se diretamente no 

surgimento de agências e no mercado publicitário. Os principais produtos oferecidos pela 

publicidade eram eletrodomésticos, produtos para as donas-de-casa, automóveis, alimentos, 

entre outros. Um bom profissional, nesta época, chegava a trabalhar em mais de uma agência 

ao mesmo tempo.         

 “Nesse contexto, a mulher dos anos 50, além de bela e bem cuidada, devia ser boa 

dona-de-casa, esposa e mãe. Vários aparelhos eletrodomésticos foram criados para ajudá-la 

nessa tarefa difícil, como o aspirador de pó e a máquina de lavar roupas.” (GARCIA, 

Cláudia).           

 No período da “década de 1960, o norte-americano médio era exposto a cerca de 560 

mensagens publicitária por dia. Na década de 1990, o número de mensagens publicitárias 

chegou a 3 mil por dia.” (ADLER & FIRESTONE, 2002, p. 31). A publicidade é um 

fenômeno que acompanha a sociedade capitalista, ela nasceu da necessidade de comunicar os 

consumidores sobre os novos produtos que entram no mercado e foi se modelando conforme 

o desenvolvimento da sociedade, hoje ela está presente em todos os lugares do planeta. Com 

muita força, o número de veículos cresce e consequentemente o número de mensagens 

também aumenta.          

 No Brasil, o mercado publicitário na década de 50 e 60 centralizou-se na cidade de 

São Paulo, onde estava crescendo setores importantes para a economia.    

 Para Jurema Brasil,  

São Paulo é o principal centro de produção de publicidade e propaganda, e muitos 
profissionais do Rio de Janeiro - capital do país no período - migram para as 
agências paulistanas com a finalidade de atenderem os setores em crescimento, 
principalmente o automobilístico que promove fortes campanhas e concorrências 
(Jeep, Volkswagen, Ford, GM, Chevrolet). Um reflexo do crescimento do setor 
publicitário é o surgimento da Revista Propaganda que tratava de assuntos do setor 
e tinha seus artigos assinados por grandes nomes da propaganda brasileira.  
  

 Em 1965, surge a lei 4.680 que determina a remuneração de 20% para as agências, 

sobre as verbas investidas em mídia pelos anunciantes. O setor se fortifica e cada vez mais 

sofistica-se em termos de tecnologia e criação.        

  

Durante todo o período da Ditadura militar (1964-1984) o setor cresceu sem 
grandes crises ou conflitos. No final do período, a crise econômica e os 
movimentos políticos irão se refletir no setor, levando-o a “apenas sobreviver nos 
dez anos seguintes”. (BRASIL, Jurema). 
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Para Sant’Anna, a publicidade é também considerada o principal gerador da liberdade 

de imprensa, sendo, também, importante fator de apoio ao regime democrático.  

 
Suprima-se a publicidade e desaparecerá a liberdade de imprensa que conhecemos. 
E, sem ela, estará comprometido o regime democrático. É pela publicidade que 
subsistem os órgãos de divulgação dos mais variados matizes. Graças a ela, as 
opiniões mais diferentes são emitidas, permitindo o confronto que precede à 
seleção dos melhores. (SANT’ANNA, 2005, p.77) 

 

O autor Sant’Anna, defende a publicidade e argumenta sobre seus pontos positivos, ou 

melhor, somente os pontos que ele considera positivo, induzindo os efeitos e causas da 

publicidade perante o consumidor e a humanidade. 

       
Há quem condene os excessos da publicidade e se preocupe em descobrir seus 
efeitos negativos, como se só a publicidade pudesse ocorrer, por vezes, a distorção 
das finalidades ou o uso indevido da força de persuasão. Mas, da mesma forma que 
ninguém combate a medicina pelo emprego inadequado de determinadas drogas, ou 
repete porque algumas de suas manifestações possam parecer inaceitáveis, assim 
ninguém poderá atacar a publicidade, apenas pela ocorrência ocasional, e cada dia 
mais distanciada de exageros em sua aplicação. Ao contrário, à medida que se 
aperfeiçoa, aprimora-se e consegue educar o público, sobre seus verdadeiros 
méritos, a publicidade torna menos possível abusos em seu nome. (SANT’ANNA, 
2005, p.77). 

 

A publicidade é indiscutivelmente, uma ferramenta muito forte que impulsiona o 

desenvolvimento industrial e o crescimento do comércio de uma forma geral. “A publicidade 

é uma das maiores forças da atualidade.” (SANT’ANNA, 2005, p.77).  

Levando em consideração que a publicidade tem grande força em despertar o desejo 

no consumidor e oferecer produtos muitas vezes, absolutamente desnecessários, cria uma 

desenfreada situação favorável ao capitalismo, que não reflete sobre o consumidor, mas sim 

em cada vez mais gerar lucros e acumular capital. Além disso, a publicidade tem grande 

influência em orientar a humanidade sobre diferentes aspectos como politicamente e até 

religiosamente, difundindo aquilo que é mais conveniente aos anunciantes.  

Para Sant’Anna:          

  
A publicidade, que tem sido xingada, ameaçada, caluniada e bajulada, tem sido, 
também, a mola propulsora do desenvolvimento nacional. A pesquisa e a 
genialidade publicitária modernas substituíram o velho refrão “o segredo é a alma 
do negócio”, pelo conceito “a propaganda é a alma do negócio” e, finalmente, pela 
temática mais real: “propaganda vende, educa e estimula o progresso”. O 
desenvolvimento de um país está diretamente vinculado à produção. Esta cresce à 
medida que aumenta a venda dos produtos e a publicidade estimula as vendas, 
criando predisposição para o consumo. (2005, p.77). 
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 Ao mesmo tempo em que a publicidade impulsiona o desenvolvimento econômico, 

estimula à produção desenfreada de mercadorias não necessárias a população, visando vender 

cada vez mais e criar necessidades e funções para os produtos produzidos em larga escala, que 

muitas vezes nem satisfazem à função básica ou necessária a sua existência no mercado.  

  
A publicidade e o varejo modernos desenvolveram-se como uma resposta a uma 
série completamente nova de oportunidades e desafios que surgiram no mundo dos 
negócios no final do século XIX. O advento de técnicas de produção em massa 
baseadas nas máquinas a vapor em diversos setores possibilitou que uma única 
fábrica produzisse grandes quantidades de produtos perfeitamente padronizadas. 
(ADLER & FIRESTONE, 2002, p. 22). 

 

 Com esta capacidade de se produzir mercadorias padronizadas em grandes 

quantidades, surge o problema da superprodução. Este surgimento da industrialização em 

massa determinava o surgimento de uma cultura de consumo também em massa. Assim, a 

publicidade revelou-se como um elemento de extrema importância para resolver o problema. 

(ADLER & FIRESTONE, 2002). 

 A publicidade, além de vender mercadorias, também é capaz de mudar 

comportamentos. Para Carvalho:         

  
O papel da publicidade, vista aqui em termos gerais, como sinônimo de 
propaganda, é tão importante na sociedade atual, ocidentalizada e industrializada, 
que ela pode ser considerada a mola mestra das mudanças verificadas nas diversas 
esferas do comportamento e da mentalidade dos usuários/receptores. (2000, p.10).  

 

  Carvalho cita que:          

  
Ao contrário do panorama caótico do mundo apresentado nos noticiários dos 
jornais, a mensagem publicitária cria e exibe um mundo perfeito e ideal, verdadeira 
ilha de deusa Calipso, que acolheu Ulisses em sua Odisséia – sem guerras, fome, 
deteriorização ou subdesenvolvimento. Tudo são luzes, calor e encanto, numa 
beleza perfeita e não-perecível. (2000, p.10).  

 

 A publicidade tem a capacidade de disfarçar a realidade e vangloriar os produtos, 

transformando os objetos, em sinônimo de alegria e felicidade. A publicidade também faz 

com que o consumidor acredite que será uma pessoa mais feliz, se adquirir este ou aquele 

outro produto oferecido por seus ídolos nos comerciais de TV ou nas páginas das revistas. 

 
Com a dominação definitiva da cultura ocidental pela sociedade de consumo, a 
publicidade criou um novo tipo de universo de Copérnico: as coisas não gravitam 
em torno do homem; é o homem que gira em torno delas, seus novos ídolos. De 
mãos dadas com a taumaturgia publicitária, a sociedade da era industrial produz e 
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desfruta dos objetos que fabrica, mas sobretudo sugere atmosferas, embeleza 
ambientes e artificializa a natureza – que vende de água mineral a sopinhas 
enlatadas. (CARVALHO, 2000, p.12).   

 

 Para Carvalho (2000), o discurso publicitário legitima a dominação das elites, onde a 

publicidade oferece a população os bens de consumo da sociedade capitalista, trabalhando 

como elo entre ambos, assumindo papel de incentivador a produção em massa e ajudando na 

dominação do capitalismo. 

 Para Adler & Firestone a publicidade:       

  
(...) é importante também por outro motivo. Os bilhões de dólares gastos todos os 
anos pelos anunciantes são uma fonte significativa de renda para muitos veículos de 
comunicação. A renda que advém da publicidade representa 100% do total obtido 
pelas emissoras de rádio e televisão, e mais de 50% da renda obtida pelos jornais e 
revistas. Como os anunciantes decidem alocar suas despesas é algo que 
desempenha um papel vital na determinação da saúde econômica desses veículos. 
(2002, p. 20). 

 

O mundo sofre mudanças, a publicidade precisa se adaptar a esta nova fase para seguir 

avançando e evoluindo. Inclusive no Brasil.  

O final do século XX marca uma nova configuração econômica no mundo, a 
globalização, irá obrigar o mercado a posicionar-se de forma diferenciada e este 
fato exige das agências uma reestruturação em termos de ganhos e de atendimento a 
seus clientes. Redução de quadros, de ganhos e maior maturidade do setor são as 
principais mudanças ocorridas. Este fato, permite um salto na criatividade 
publicitária nacional alçando o país à condição de terceira potência mundial em 
criação publicitária na década de 90. (BRASIL, Jurema).   
  

 A publicidade como ferramenta do sistema capitalista, usa e abusa de suas técnicas de 

persuasão para realmente vender os produtos e serviços dos anunciantes. O número de 

produtos cresce, a publicidade é cada vez mais usada, o número de mensagens é muito 

grande, ela está em toda parte, em todos os setores da sociedade, em todos os momentos da 

vida das pessoas. Influenciando na vida e no consumo, modificando comportamentos e 

atitudes, moldando os consumidores ao pensamento capitalistas.     

A propaganda hoje, é responsável pelo sustento de boa parte da mídia e é 
inseparável do setor de negócios e de produção, sua maturidade e capacidade de 
adequar-se às novas realidades que se constituem através de todo o século XX é que 
a transforma em um dos bons setores de negócios do país. O exigente público 
brasileiro - acostumado com a alta qualidade e profissionalismo que se imprimiu às 
peças publicitárias veiculadas na mídia - é também responsável pela exigência de 
profissionais cada vez mais qualificados e preparados para atuarem neste setor. 
(BRASIL, Jurema).       
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 Com a revolução industrial no século XVIII e posteriormente no século XIX, nas 

décadas de 50 e 60, com o pós-guerra, a publicidade alavanca com força, refletindo no grande 

número de mensagens publicitárias nos meios de comunicação, que também encontram-se em 

processo de proliferação e desenvolvimento. A publicidade se reflete até na arte, como por 

exemplo, no movimento Pop Art, que tem como característica a utilização de elementos 

publicitários em suas obras, como, imagens seriadas de rótulos, embalagens de produtos, entre 

outros motivos, como ídolos usados em anúncios publicitários. 

  

 2.3 ARTE 

 2.3.1 Henri de Toulouse-Lautrec e sua contribuição para a publicidade. 

 É importante citar neste estudo o artista Toulouse-Lautrec, pois ele foi um dos 

pioneiros na produção de cartazes publicitários com técnicas artísticas. Pintor e artista gráfico 

francês, Lautrec, foi considerado “um dos artistas mais coloridos do século XIX.” 

(CHILVERS, 2001, p.531). 

 Sobre Lautrec.          

  
Foi o primeiro a intuir a importância daquele novo “gênero” artístico, tipicamente 
urbano, que é a publicidade – desenhar um cartaz ou a capa de um programa 
constituía, para ele, um compromisso tão sério quanto fazer um quadro. Entende-se: 
na publicidade, para suscitar uma reação, a comunicação é mais importante do que 
a representação. Se a representação é algo que se fixa e mostra, a comunicação se 
insinua e atinge. (ARGAN, 1992, p.127).  

 

 Filho de um aristocrata muito excêntrico, Lautrec quando jovem era amante dos 

esportes, mas devido a duas quedas ocorridas no início de sua adolescência, os ossos de uma 

de suas pernas atrofiaram, retardando seu crescimento.  

 Segundo, Chilvers (2001):            

    
 As estimativas acerca de sua altura variam, mas ele certamente não foi o anão da 
imaginação popular. Tinha cerca de 1,5 m, mas o tamanho de sua cabeça fazia-o 
parecer grotescamente mal proporcionado. Lautrec encarava estoicamente sua 
condição, nunca mencionando-a a não ser em chistes, e seu estado não o impediu de 
exercer forte atração sobre mulheres tão belas quanto Suzanne Valadon. (p.531). 

 

 Toulouse-Lautrec possuía pai e tio artistas amadores e desde jovem, sempre 

demonstrou talento para o desenho, tornando-se aluno de Bonnat em 1882 e em 1883, de 

Cormon. As 21 anos passou a receber mesada de seu pai e estabeleceu-se num prédio em 

Montmartre, começando a desenhar para alguns periódicos ilustrados.  
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 Na escola de Cormon em 1886, conheceu Van Gogh e muitos outros pintores 

impressionistas e pós-impressionistas. Entre os 15 e 24 anos, pintou sobretudo temas 

esportivos.   

 Por volta de 1888, inicia sua participação na história do cartaz publicitário, começando 

a ilustrar para teatros e cabarés, em especial para o famoso Moulin Rouge, cafés e como tema 

de alguns de seus cartazes, a vida das classes mais baixas de Paris, como circos e bordéis.  

 Também nesta data, entrou em contato com Gauguin e teve acesso e admiração por 

gravuras coloridas vindas do Japão.        

  
A influência de Gauguin, com seus padrões rítmicos e planos e o uso caligráfico de 
contornos marcados, é visível na pintura Au Cirque Fernando (Art Institute, 
Chicago), feita naquele ano, mas tornou-se predominantemente principalmente em 
seus famosos cartazes e litografias. (CHILVERS, 2001, p.532). 

  

 Toulouse era conhecido pelo seu estilo de vida notoriamente depravado e libertino, 

mas mostrava-se também dedicado artesão, chegando sempre cedo ao seu estúdio, mesmo 

após bebedeiras noturnas, para supervisionar os processos de impressão de suas litografias. 

“Sua obra, com formas consumadamente arrojadas e atraentes, foi um dos elementos mais 

importantes no processo de aceitação da litografia e do cartaz como artes de valor.” 

(CHILVERS, 2001, p.532). 

 A respeito de sua técnica. “Em vez da pintura, ele prefere o meio mais rápido do 

desenho; utiliza de bom grado a litografia e o pastel, que transmitem a imediaticidade do 

bosquejo, e mesmo pintando transforma a pincela impressionista em penetrante traço 

colorido”. (ARGAN, 1992, p.127). 

  A vida dissoluta, a sífilis e principalmente o alcoolismo, levaram Lautrec a um colapso 

em 1899, suas pinturas deste período de recuperação até sua prematura morte (com 36 anos), 

são consideradas sombrias em relação às obras anteriores. A família Lautrec, em 1922 doou 

600 de suas obras à cidade natal de Toulouse, Albi. Para abrigar o montante de obras, a cidade 

criou o Musée Toulouse-Lautrec, que também abriga pertences pessoais do artista. Entre 

muitos de seus pertences, encontram-se sua curiosa bengala, que abriga secretamente em seu 

interior um pequeno copo e um frasco de conhaque. (ARGAN, 1992). 
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 2.3.2 Movimento Dadá e sua contribuição para a arte. 

 O movimento Dadá, iniciou-se do freqüente encontro de poetas e jovens artistas no 

Cabaré Voltaire, em 1915, na cidade de Zurique, Alemanha. Dadá foi o nome dado pelos seus 

próprios integrantes, ao movimento. Baseado em um dicionário alemão-francês, o termo para 

um de seus integrantes significa: “O primeiro som emitido pela criança que expressa o 

primitivismo, o começar do zero, o novo em nossa arte.” (HUELSENBECK, 1951 apud 

ADES, 2000, p. 81).  

 Com o movimento Dadá, abrem-se novos horizontes e a arte pode reinventar seu 

conteúdo com mais liberdade.  

 O movimento Dadá caracteriza-se pela: “(...) intensa revolta contra o conformismo, 

levado a cabo por artistas e escritores europeus e norte-americanos, em que as forças de 

criação artística foram colocadas a serviço da antiarte.” (CHILVERS, 2001, p. 140).  

 O movimento era carregado de ironia e cinismo, e surgiu em decorrência da desilusão 

causada pela Primeira Guerra Mundial. O movimento Dadá foi importante para encorajar 

artistas e contestar a arte. Para Ades (2000):  

 
“Dadá é um estado de espírito”, disse Breton. Esse estado de espírito já era 
endêmico na Europa antes da guerra, mas o conflito deu um novo impulso e 
urgência ao descontentamento que muitos artistas plásticos e poetas jovens já 
sentiam. (p.82). 

 

 O dadaísmo era um movimento, essencialmente internacional. Pois muitas pessoas, em 

diferentes lugares do mundo, já tinham um pensamento parecido com as propostas do Dadá. 

Os dadaístas acreditavam “(...) que a guerra foi maquinada pelos vários governos pelas razões 

mais autocráticas, sórdidas e materialistas. A guerra era a agonia de uma sociedade baseada 

na cobiça e no materialismo.” (ADES, 2000, p.82).   

 Para Chilvers: “Os artistas dadá levaram ao extremo o uso dos gracejos grosseiros e 

das provocações, para chocar e romper com a complacência de um público que se alimentava 

de valores tradicionais.” (2001, p.140).        

  
O dadá foi fundado em 1915, em Zurique, por um grupo de escritores e artistas 
plásticos que incluía o poeta romeno Tristan Tzara (1896-1963) e o artista francês 
Hans Arp. Antes do fim da Primeira Guerra Mundial, o movimento já chegara a 
Barcelona, Berlim, Colônia, Hanover, Nova York e Paris. Marcel Duchamp, 
Francis Picabia e Man Ray o difundiram em Nova York, e tornou-se o elo entre o 
dadá europeu e o norte-americano, que de início desenvolvera-se 
independentemente. A revista dada 291 foi publicada de 1917 a 1921 em 
Barcelona, Nova York, Paris e Zurique. Grupos afiliados surgiram na Áustria, na 
Bélgica, na Holanda e em outros países; Paris abrigou em 1922 uma exposição 
dadaísta internacional. (CHILVERS, 2001, p. 140). 
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 No Dadá, uma das preocupações fundamentais é a não-superioridade do artista 

enquanto criador. A respeito disso. “As verdadeiras obras de arte modernas não são feitas por 

artistas, mas, muito simplesmente, por homens” (PICABIA,1922 apud ADES, 2000, p.87).   

 Os reflexos da máquina já começam a aparecer e as críticas dadaístas às formas de se 

produzir arte, também.          

  
Ligado a isso estava todo um complexo de idéias, interpretadas de diferentes 
maneiras por um ou outro dadaísta. Poesia e pintura podem ser produzidas por 
qualquer um; deixou de ser requerido um determinado surto de emoção para 
produzir qualquer coisa; rompeu-se o cordão umbilical entre o objeto e o seu 
criador; não existe diferença fundamental entre o objeto feito pelo homem e o 
objeto feito pela máquina, e a única intervenção pessoal possível numa obra é a 
escolha. (ADES, 2000, p.87). 

 

 Mais do que qualquer outro artista, Duchamp explorou essa idéia.   

 Duchamp: 
Em 1914, “designou” o primeiro dos seus ready-mades, um porta garrafas. 
Seguiram-se-lhe outros ao longo de vários anos, incluindo um porta-chapéu e uma 
pá para neve (Na previsão de um braço fraturado). “Um ponto que quero deixar 
bem claro é a escolha desses ready-mades nunca foi ditada pela apreciação estética. 
A escolha se baseou em uma reação de indiferença visual, ao mesmo tempo com 
uma total ausência de bom gosto ou de mau gosto, de fato, uma completa 
anestesia.”3 O efeito de um objeto exposto sem qualquer implicação de gosto, bom 
ou mau, é desorientar o observador. Embora esses objetos industriais, produzidos 
em série, tenham sido artisticamente batizados à força de ilustrarem numerosos 
catálogos de exposições e livros sobre arte moderna, eles ainda continuam sendo 
profundamente desconcertantes. “Não existe problema, não existe solução. A obra 
existe, e sua única razão de ser é existir. Não representa nada além do desejo do 
cérebro que a concebeu.” 4 (ADES, 2000, p.87). 

  

 No início, o dadaísmo não possuía uma estética ou estilo artístico próprio, era marcado 

pelos seus métodos e manifestos provocativos e ultrajantes. Mais tarde, foi realizada 

experiências na pintura com técnicas cubistas da montagem e da colagem, mas as verdadeiras 

formas artísticas que corresponderam ao movimento são os poemas aleatórios e o ready-

made. (CHILVERS, 2001). 

 Os dadaístas criticavam a arte, e afirmavam que,      

  
(...) o artista e o poeta eram produzidos pela burguesia e deles esperava-se, 
portanto, que fossem seus “trabalhadores assalariados”, servindo a arte meramente 
para preservá-la e defendê-la. A arte estava tão intimamente ligada ao capitalismo 
burguês, (...) tornou-se uma transação comercial, literal e metaforicamente, os 

                                                
3 Marcel Duchamp, declaração em The Art of Assemblage: A Symposium, Museum of Modern Art, Nova York, 9 de 
outubro de 1961.  
4  Gabrielle Buffet, citada por Picabia em Jesus-Christ Rastaquouère, p. 44.  
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artistas eram mercenários em espírito, os poetas, “banqueiros de linguagem.” 
(ADES, 2000, p.82).  

 

 Na Alemanha, o movimento Dadá, com o fim da Primeira Guerra Mundial, torna-se 

mais comprometido com a esfera sociopolítica. Na cidade de Paris;    

  
(...) o movimento assumiu uma ênfase mais literária, e sua tendência para o absurdo 
e para o extravagante formou a base para o surrealismo. Suas técnicas de criação, 
baseadas no acaso, foram empregadas pelos surrealistas e, mais tarde, pelos 
expressionistas abstratos; a arte conceitual também tem raízes no movimento dada. 
Na verdade, o espírito dos dadaístas nunca chegou a desaparecer por completo, e 
suas características foram mantidas por exemplo, pela escultura junk e pela arte 
pop, que era conhecida nos Estados Unidos pelo nome neodadá. (CHILVERS, 
2001, p.141). 

 

 

 2.3.3 Marcel Duchamp e a Arte Conceitual.  

 A arte conceitual revolucionou o mundo da arte, trazendo objetos do cotidiano, para 

dentro de galerias. A idéia, neste momento vale mais que a obra em si. O conceito da obra. 

Peças industrializadas são retiradas de sua função e integradas ao conceito do artista para 

comunicar uma idéia.   

 A arte conceitual e principalmente Marcel Duchamp, tiveram muita importância para 

os movimentos decorrentes. Duchamp alargou as formas de expressão artísticas, os artistas 

neste momento receberam mais liberdade, agora desvinculados das formas tradicionais e 

vanguardistas de se fazer arte. 

 Roberta Smith, comenta sobre o movimento e seu papel como arte:  
  

Em meados da década de 60, teve início um vale-tudo em arte que durou cerca de 
uma década. Esse vale-tudo, conhecido como arte conceitual, ou de idéias, ou de 
informação – junto com um certo número de tendências afins rotuladas 
variadamente como arte corporal , arte performática e arte narrativa –, fazia parte 
de uma rejeição geral desse artigo de luxo único, permanente e, no entanto, portátil 
(e, assim, infinitamente vendável) que é o tradicional objeto de arte. No lugar dele, 
surgiu uma ênfase sem precedentes das idéias: idéias em, sobre e em torno da arte e 
de tudo mais, uma vasta e desordenada gama de informação, de temas e de 
interesses não facilmente contidos num só objeto, mas transmitida mais 
apropriadamente pelo uso que os artistas faziam de seus próprios corpos e, 
sobretudo, da própria linguagem. (2000, p.182). 

 

 Para a Arte Conceitual, “(...) a idéia da obra é considerada mais importante que o 

produto acabado (que por vezes nem chega a ser realizado).” (CHILVERS, 2001, p. 122).  

 Mesmo que Duchamp anteriormente tenha realizado obras características deste 

movimento, a arte conceitual foi reconhecida mesmo, somente na década de 60.  
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Essa noção remonta a Duchamp, mas só se estabeleceu no mundo artístico a partir 
de meados dos anos 60, quando se tornou um fenômeno internacional de grande 
importância. Suas manifestações têm sido muito diversas. A característica comum a 
todas elas é a afirmação de que a “verdadeira” obra de arte não é o objeto físico 
produzido pelo artista, mas sim a “idéia” ou o “conceito”. (CHILVERS, 2001, p. 
122). 

 

A estética da obra e o olhar do espectador sobre ela, se modificam e surgem 

questionamentos sobre a arte e seus valores.        

  
O resultado foi uma espécie de arte que tinha, independentemente da forma que 
adotou (ou não adotou), sua existência mais completa e mais complexa nas mentes 
dos artistas e de seu público, o que exigia uma nova espécie de atenção e de 
participação mental por parte do espectador e, ao desprezar a consubstanciação no 
objeto artístico singular, buscava alternativas para o espaço circunscrito da galeria 
de arte e para o sistema de mercado do mundo da arte. (SMITH. 2000, p.182).  

 

 A respeito da arte, Chilvers comenta que:       

   
Quando um objeto material é pendurado em uma galeria ou de outro modo 
apresentado ao espectador, não passa de um veículo para a comunicação de idéias, 
ou de um meio de referência a situação ou acontecimentos distantes no espaço e no 
tempo. Fotografias, textos, mapas, diagramas, fitas de som e de vídeo etc. já foram 
muito utilizados como meios de comunicação. A maior parte dos artistas 
conceituais realiza obras finais deliberadamente desinteressantes, comuns ou 
triviais do ponto de vista visual, de modo a dirigir a atenção para a “idéia” 
expressada. (2001, p. 122). 

 

Neste período da história da arte, a esteticidade da obra fica em segundo plano e o que 

interessa é a idéia que esta sendo comunicada, através do objeto e da obra.   

  
Mas os artistas que operam no campo conceitual não têm sido muito notados pela 
profundidade, elegância e beleza de suas produções; muito ao contrário, as idéias 
que as obras de arte conceitual transmitem ao espectador parecem em sua maioria 
rasas, triviais e comuns. Um exemplo bem conhecido é Uma e Três Cadeiras, de 
Joseph Kosuth (Museu de Arte Moderna de Nova York; 1965), que combina uma 
cadeira real, a fotografia de uma cadeira e a definição de “cadeira” dada pelo 
dicionário. Esta obra certamente não tem preocupação de ser visualmente 
interessantes, segundo o ponto de vista tradicional. Ainda assim, a idéia que ela 
apresenta – a cadeira real, tangível; a fotografia; a definição do conceito – é trivial 
ao extremo para qualquer um que esteja acostumado a operar no âmbito das idéias. 
Não há meios explícitos para discriminar-se a arte conceitual boa da ruim, a 
profissional da amadora, a bem-sucedida da fracassada; (CHILVERS, 2001, p. 
122). 

 

Esta tendência representou a efervescência de idéias, que em sua maior parte, foram 

apresentadas por um único artista. Representante e fundador do movimento, Marcel 

Duchamp, jovem artista francês, já em 1917 era o principal representante do movimento da 
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arte conceitual. Duchamp, não se preocupava com o produto final da obra, levava em 

consideração a importância das idéias. (SMITH, 2000).     

  
Seus colegas rejeitaram essa obra e, assim procedendo, ajudaram a fazer do “ready-
made” de Duchamp (como ele o chamou) talvez a quintessência da obra de arte 
“protoconceitual” e uma das primeiras a questionar deliberada e irreverentemente 
seu próprio status como arte, além do contexto multifacetado de exposições, 
critérios e expectativas do público que lhe tinham tradicionalmente conferido esses 
status. (SMITH. 2000, p.182).      
  

 Duchamp (1887-1968) nasceu na cidade de Blainville-Crevon na França. Artista e 

teórico, ele foi muito importante para a arte do século XX. Foi percursor da arte conceitual, 

introduzindo a idéia de ready-made como objeto de arte. 

 Chilvers (2001) a respeito de Duchamp:       

  
Mesmo produzindo poucas obras (a maioria das quais se encontra no Philadelphia 
Museum of Art), Duchamp é visto como uma das figuras mais influentes da arte do 
século XX, devido à originalidade e fertilidade de suas idéias. Tornou-se conhecido 
pela pintura Nu Descendo Escada (Filadélfia), que combinava os princípios do 
cubismo e do futurismo e que teve um succès de scandale no Armory Show, em 
1913. A partir dessa época Duchamp abandonou os meios convencionais e tornou-
se com Picabia o líder do movimento dadá em Nova York. (p.162). 

 

 Na data de 1912, monta uma roda de bicicleta na base de um banco de cozinha e 

apresenta como arte, posteriormente, apresentou ao público uma caixa de garrafas adquirida 

em um armazém parisiense. Dentre seus célebres gestos irônicos, encontram-se o famoso 

urinol, aonde Duchamp, pega um mictório e assina, “R.Mutt” e apresenta em uma exposições 

que estava ajudando a organizar em Nova York. Denominou esta obra de Fonte.   

  
Em outro de seus célebres gestos provocativos, acrescentou um bigode, uma barba 
e uma inscrição obscena a uma reprodução da Mona Lisa. Tanto quanto é possível 
derivar-se uma base teórica das incoerências do dadaísmo, o conceito do ready-
made parece originar-se da convicção de Duchanp de que a vida é um absurdo sem 
sentido, bem como deu repúdio a todos os valores da arte. (CHILVERS, 2001, p. 
163). 

 

 Em Chilvers (2001), segundo Duchamp, “(...) qualquer objeto torna-se uma obra de 

arte se o retirarmos do limbo dos objetos indiferenciados e o declaramos como tal”. (p.163).  

“Em outras ocasiões declarou que os ready-mades não eram arte, e sim antiarte, afirmando 

que nenhuma arte tinha valor.” (CHILVERS, 2001, p.163).  

 Duchamp trabalhou durante oito anos em sua maior obra.    
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De 1915 a 1923 engajou-se em sua maior obra, o vidro montado e pintado com 
símbolos esotéricos ou obscuros, a que chamou “A Noiva Despida por seus 
solteiros, Mesmo,” e que é conhecida também como O Grande Vidro (Filadélfia: 
há uma cópia, de autoria de Richard Hamiltom, na Tate Gallery, Londres). 
(CHILVERS, 2001, p. 163). 

 

 Na década de 20, ao combinar a idéia de máquina com a de futilidade, Duchamp 

construiu complexas geringonças mecânicas que foram consideradas pioneiras da arte 

cinética. 

 Antes de acabar sua maior obra, O Grande Vidro, Duchamp abandona a arte e se 

dedica ao xadrez.          

  
Bom jogador, representou a França em quatro olimpíadas de xadrez, e teve sua 
obsessão pelo jogo intensificada à medida que envelhecia. De seu casamento, 
ocorrido em 1927, seu amigo Man Ray escreveu: “Duchamp passou a maior parte 
da única semana que viveu com sua mulher estudando problemas de xadrez; ela, em 
desesperada retaliação, acordou certa noite e colou as peças sobre o tabuleiro. Os 
dois divorciaram-se três messes depois”. (CHILVERS, 2001, p. 163). 

 

 Após sua morte em 1968, descobriu-se que ele trabalhava em segredo durante vinte 

anos na obra denominada de Etant Donnés (“Dado que...”), que consistia em uma grande 

construção composta por diversos materiais. A obra encontra-se hoje na cidade da Filadélfia.

  
Duchamp tornou-se uma lenda ainda em vida. Tanto cotidianamente quanto em 
suas realizações artísticas, faz mais do que qualquer outro homem para modificar as 
concepções de arte do século XX. Tentou, sem sucesso (como ele mesmo 
reconheceu), destruir a mística do gosto e desmontar o conceito de beleza estética, e 
em 1962 disse: “Quando descobri os ready-mades pensei em desencorajar a 
estética... Joguei na cara de todos uma caixa de garrafas e um urinol, que são hoje 
admirados por sua beleza estética”. Não obstante, inscreveu-se entre os poucos que 
em sua geração revolucionaram os conceitos de arte e beleza. (CHILVERS, 2001, 
p. 163).  

 

Duchamp revolucionou as esferas da arte, que a partir de seus ready-mades nunca 

mais voltou a ser a mesma. “Com ele, o ato criativo foi reduzido a um nível espantosamente 

rudimentar: à decisão singular, intelectual e largamente aleatória de chamar ‘arte’ a este ou 

aquele objeto ou atividade.” (SMITH. 2000. p.182). 

Para Duchamp, a arte tinha a capacidade de existir além dos veículos convencionais, 

como a escultura e a pintura e das considerações a respeito de gosto. Acreditava que a arte 

relacionava-se mais com a intenção do artista do que com qualquer outra coisa. 

A respeito disso:         
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Concepção e significado tinham precedência sobre a forma plástica, assim como o 
pensamento sobre a experiência dos sentidos; e, num abrir e fechar de olhos, a 
tradição “alternativa” da avant-garde artística do século XX estava lançada. Em 
oposição à tradição cada vez mais abstrata e “formalista” que seus contemporâneos 
– Picaso, Matisse, Mondrian e Malevich – estavam solidificando (a arte pela arte), 
Duchamp colocou seus “ready-mades” (a arte como idéia), ou o que um autor 
descreveu como a “sua convicção infinitamente estimulante de que a arte pode ser 
feita de qualquer coisa.”5 (SMITH, 2000, p.182). 

 

Marcel Duchamp transformou-se num dos artistas mais influentes e controvertidos do 

século XX.             

  
Usou a linguagem e toda a sorte de trocadilhos verbais e visuais, a chance fortuita 
ou deliberadamente maquinada, substâncias triviais e efêmeras, sua própria pessoa, 
gestos provocantes, dirigidos contra a sua própria arte ou contra a arte dos outros, 
como o meio e os temas de sua obra. (No total, os numerosos aspectos de sua 
carreira oferecem um resumo virtual das diferentes tendências da atividade 
conceitual). (SMITH, 2000, p.183). 

 

A respeito disso, Smith diz que:  

        
Duchamp foi apoiado pelos dadaístas, que deram uma expressão anárquica e 
política a idéias semelhantes às dele, e participou de certas fases do surrealismo. Na 
década de 50, quando abordagens mais impuras e não-fornalistas da arte ganharam 
ímpeto na obra “neo-Dadá” de Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Yves Klein, 
Piero Manzoni e outros, o pensamento de Duchamp recebeu cada vez mais 
considerações (2000, p.183). 

  

 No final dos anos 50 e início dos 60, na Europa e nos Estados Unidos, a arte foi 

marcada de esforços protoconceituais, pós-duchampianos, contextualizados e postulantes do 

não-objeto. Esta tendência, em sua grande maioria, continua a permanecer na periferia da 

corrente modernista dominante e em alguns casos, nos arredores de carreiras dedicadas 

especialmente à pintura e escultura.        

  
Mas só a partir de meados da década de 60 e de uma geração mais jovem é que a 
contribuição revolucionária de Duchamp incendiou a imaginação de tantos artistas 
que o seu “movimento de um homem só” converteu-se em multidão. Alcançando 
sua mais pura e mais ampla expressão, a sua “arte como idéia” foi decomposta e 
desdobrada em arte como filosofia, como informação, como lingüística, como 
matemática, como autobiografia, como crise social, como risco de vida, como piada 
e como forma de contar histórias. (SMITH, 2000, p.183).   

 

 Após a data de 1966, o interesse no assunto e na dispensabilidade do objeto artístico 

único, tornam-se epidêmicos, neste momento, o pensamento conceitual, desloca-se da 

                                                
5 Anne d’ Harnoncourt em Marcel Duchamp, ed. d’Harnoncourt e Kynaston McShine, Nova York, 1973, p.37. 
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periferia para o centro.         

  
As motivações eram variadas: políticas, estéticas, ecológicas, teatrais, 
estruturalistas, filosóficas, jornalísticas, psicológicas. Artistas jovens com ambições 
vanguardistas viram-se diante do caráter decisivo, finalista, da caixa minimalista, 
que não deixava muita coisa por fazer em termos de produção formal e parecia 
oferecer uma prova indiscutível de que a pintura e a escultura convencionais 
estavam exaustas. (SMITH, 2000, p.184). 

 

 Este tipo de arte passou a ser reconhecida como arte conceitual e foi uma das mais 

alternativas configurações em relação às formas tradicionais e práticas de exposição.  

  
Alguns artistas, cujos trabalhos não tardaram em ser incluídos na rubrica de arte 
processual ou antiformal, continuaram usando materiais, mas desprezaram o objeto, 
despojando suas obras de estrutura, permanência e fronteiras através de 
distribuições randômicas, temporárias, “peças disseminadas” interiores e exteriores, 
de substâncias efêmeras, não-rígidas – serragem, recortes de feltro, pigmentos 
avulsos, farinha, látex, neve, até flocos de milho. Outros aceitaram a permanência, 
mas desprezaram a mobilidade e o acesso normal, propondo e executando 
gigantescos trabalhos de terra em partes distantes da paisagem. (Que tanto a arte 
processual quanto os trabalhos de terra sejam geralmente conhecidos através de 
fotografias é apenas uma indicação da espécie de sobreposição que ocorreu, pois 
também aquelas formas de arte pressupunham uma existência conceitual e 
imaterial.). (SMITH, 2000, p.184). 

  

 Com a arte conceitual, o artista, ganha inúmeras novas formas de se expressar. Os 

materiais utilizados se alargam e as escolhas são diversas. Os artistas libertam-se da 

monotonia das restrições materiais.         

  
Jornais, revistas, publicidade, os correios, telegramas, livros, catálogos, fotocópias, 
tudo se converteu em novos veículos e, ocasionalmente, em novos tópicos de 
expressão, oferecendo inúmeros caminhos para os artistas conceituais comunicarem 
sua arte ao mundo e, com a mesma freqüência, influírem esse mundo em sua arte. A 
arte conceitual também faz um uso inteiramente novo da fotografia em arte, assim 
como do filme e do vídeo, que se tornou amplamente acessível, pela primeira vez, 
na década de 1960, com o resultado de que, em todo o movimento, a imagem visual 
não-única é quase tão preponderante quanto a linguagem. (SMITH, 2000, p.185). 

 

A respeito da arte conceitual, Smith comenta: 

      
De todos os movimentos artísticos do século XX, a arte conceitual foi, talvez, o 
mais genuinamente internacional e de mais rápido crescimento. Seria impossível 
enumerar, classificar ou mesmo tomar conhecimento de todos os atos cometidos em 
seu nome. Ao invés do cubismo, do expressionismo abstrato ou do minimalismo, o 
conceitualismo não pode ser reduzido a um punhado de “artistas produtivos” neste 
ou naquele país. (2000, p.186). 
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 Em consideração a arte conceitual, “(...) há a sensação de um movimento artístico que 

se alastrou quase por combustão espontânea.” (SMITH, 2000, p.187). Em decorrência é claro 

a sua própria natureza. “(...) visto que, por apoiar-se na linguagem, na imagem reproduzível e 

nos meios de comunicação, era fácil e rapidamente transmitida”. (SMITH, 2000, p.187). 

 
Apesar do vasto número de obras produzidas, a arte conceitual resultou em menos 
obras-primas de museu do que qualquer outro movimento artístico do século XX, o 
que não chega a surpreender. Não obstante, sua influência foi profunda, como se a 
sua própria imaterialidade lhe permitisse infiltrar-se por toda a parte, afetando 
tendências contemporâneas e exercendo até influência sobre as tendências artísticas 
formalmente mais conservadoras do final da década de 70. (SMITH, 2000, p.187). 

 

 Quase todos os artistas conceituais, utilizaram a linguagem como uma ferramenta, 

aonde colocavam em foco, na mente ou psique do espectador, algum aspecto mais do 

cotidiano e da vida, do que da arte. (SMITH, 2000).   

 As formas de se fazer arte, são revolucionárias na arte conceitual. Como outro bom 

exemplo, do que é feito neste período, usaremos as proezas de Chris Burden, artista 

conceitual.           

  
Em toda a sua obra, seja ela uma performance, um videotape ou uma fotografia 
com extensas legendas, o sentimento de intimidade forçada e incômoda com o 
artista, seu corpo e seus sentimentos pessoais é intensificado pelo uso obsessivo e 
repetitivo de palavras. Burden alcançou fama internacional com uma performance 
de 1971 em Los Angeles, que consistiu em dar um tiro no próprio braço. A maioria 
de suas peças performáticas – foi crucificado nas costas de um Vokswagen, rastejou 
seminu por vidros estilhaçados, tomou brevemente como refém a apresentadora de 
um show de televisão, e usou spots na televisão comercial para pronunciar 
declarações sinistras – reduz-se a atos emblemáticos e um tanto embaraçosos de 
vontade. (SMITH, 2000, p.187) 

 

 

 2.3.4 A Pop Art e sua relação com a publicidade. 

 O termo pop art foi usado pela primeira vez, em 1954, pelo crítico Lawrence Alloway, 

como um rótulo para a arte popular, que estava sendo criada pela cultura de massa. Em 1962, 

o termo foi ampliado por Alloway, incluindo a atividade de artistas que avançou para um 

movimento no final da década de 50 ao início da de 70, especialmente na Grã-Bretanha e nos 

EUA, que utilizavam o imaginário do consumismo e a cultura popular como conteúdo. Apesar 

de protestos dos próprios artistas e do surgimento de uma série de outros rótulos, o termo pop 

art permaneceu. Integravam a iconografia do movimento a publicidade, design de 

embalagens, imagens da televisão, do cinema e histórias em quadrinhos. 
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 A respeito da pop art, Osterwold diz que:       

  
A pop art não é um estilo, mas antes uma palavra que reagrupa fenômenos artísticos 
intimamente ligados ao espírito de uma época. Ligada à palavra arte, a palavra pop 
leva a associações com numerosas características superficiais de uma certa 
sociedade. A pop art oscila entre as perspectivas eufóricas assentes na noção de 
progresso, e aquelas, mais pessimistas, de grandes catástrofes. Dentro do contexto 
de uma comercialização crescente no seio da realidade comercial, os valores que 
cobrem certas palavras, tais como – belo, bom, verdadeiro – tornam-se invólucros 
verbais cheios de sentido, intercambiáveis e moldáveis à vontade.  (1999, p.6). 

 

 Sobre as raízes do pop e a conseqüência do capitalismo e sua influência na sociedade, 

usamos Osterwold, que diz:         

  
O pop é uma manifestação cultural essencialmente ocidental, nascido no contexto 
de uma sociedade industrial capitalista e tecnológica. Os Estados Unidos estão no 
centro deste programa. Para o resto do mundo ocidental, em particular para a 
Europa, estes atributos terão por conseqüência a americanização crescente da 
cultura. A pop art esforça-se por seguir a risca o estado das coisas feitas, visualiza 
uma espécie de sismograma das nossas aquisições industriais, do seu carácter 
efêmero, do absurdo definitivo pelos limites de uma sociedade totalmente 
mediatizada, de uma sociedade de massa em vias da desagregação. A pop art 
desenvolve-se nas grandes metrópoles. À partida, os novos centros da cena artística 
do mundo ocidental serão essencialmente cidades como Nova Iorque e Londres. 
(1999, p.1). 

 

 A arte pop nos Estados Unidos, avançou por etapas surpreendentemente lentas em 

meio ao expressionismo abstrato, que tinha se estabelecido como o primeiro estilo norte-

americano a conquistar destaque internacional. Em Osterwold; “A pop art revolta-se contra a 

abstracção pelo realismo, contra a emoção pela intelectualidade e contra a espontaneidade por 

uma estratégia de conceito”. (1999, p.8). 

 Para Chilvers, a arte pop nos Estados Unidos foi vista a princípio como uma oposição 

ao expressionismo abstrato. Os artistas da pop arte inseriram novamente no contexto plástico, 

imagens figurativas. Classificados como neodadaístas, os artistas pop faziam uso de temas 

triviais (latas de sopa, embalagens, sinais de trânsito) que foram ligados aos ready-mades de 

Duchamp. (2001).            

  
É necessário expor os fatos de forma singela, porque a arte pop teve uma história 
bem curiosa – o seu acolhimento foi algo inteiramente distinto do que tinha sido 
dispensado aos estilos modernistas que a precederam. Houve, é certo, um breve 
período de incubação. Durante os primeiros cinco anos, aproximadamente a arte 
pop foi um movimento mais ou menos “underground”. E quando veio à tona houve 
um primeiro momento de recuo, até resistência. Isso aconteceu especialmente em 
Nova York, por razões históricas. (LUCIE-SMITH, 2000, p.160). 
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 Apesar deste primeiro recuo, a arte pop desenvolveu-se nos Estados Unidos mais do 

que em qualquer outro lugar.         

  
A causa básica talvez possa ser inferida de uma declaração com que um estudante 
do Royal College of Art, em Londres, colaborou para um documento coletivo 
intitulado “Um Modelo Composto do Processo Crítico”. Disse ele: “A arte pop 
descreve o ambiente consumista e sua mentalidade: a fealdade converte-se em 
beleza.” Talvez se possa acrescentar a isso uma outra frase também constante do 
mesmo documento: “O tema eleva-se ao status de conteúdo pela atitude do artista 
para com ele.” A pintura norte-americana dos anos pós-guerra foi sistematicamente 
nacionalista em suas atitudes. Os líderes do mundo artístico norte-americano 
expressaram com freqüência sua impaciência a respeito do que estava acontecendo 
na Europa; os principais pintores americanos são ferozmente competitivos e 
manifestam freqüentemente um franco desdém pela obra de seus rivais europeus. A 
arte pop, tal como emergiu dos experimentos realizados ao longo da década de 50, 
era o instrumento ideal para enfrentar o ambiente humano norte-americano. O 
elemento de agressividade que a arte pop foi buscar no design comercial e na 
implacável técnica de venda, foi bastante atraente para os pintores norte-
americanos. (LUCIE-SMITH, 2000, p.161). 

 

 Entretanto, não se pode negar que a arte pop, não tenha tido ancestralidade européia. 

“Encontramos suas raízes no Dadá, e veteranos dadaístas não tardaram em reconhecer a 

semelhança entre os dois movimentos, embora não demonstrando grande entusiasmo pelo 

fato”. (LUCIE-SMITH 2000, p.161).       

  
Em seu altamente competente livro sobre movimento Dadá, Hans Richter cita uma 
carta que lhe foi endereçada por Marcel Duchamp: “Esse neo-Dadá, a que eles 
chamam neo-realismo, arte pop, Assemblage, etc., é uma saída fácil e sustenta-se 
do que o Dadá fez. Quando descobri os ‘ready-mades’ pensei estar desencorajando 
a estética. No neo-Dadá, eles tomaram os meus ‘ready-mades’ e recuperaram a 
beleza estética neles. Joguei-lhes o porta-garrafas e o mictório na cara como um 
desafio... e agora eles os admiram por sua beleza estética!” (LUCIE-SMITH, 2000, 
p.161). 

 

 Num primeiro momento, ocorre o ressurgimento de técnicas dadaístas na arte pop, de 

truques Dadá, mas sem o menor respaldo na filosofia.      

  
Cumpre lembrar que o movimento Dadá era especificamente antiarte, algo que 
tinha surgido em radical oposição a uma situação já existente. Portanto, era 
moldado por essa situação. O que os artistas pop fizeram – pelo menos em sua fase 
exploratória inicial – foi encontrar alguma coisa positiva nesses gestos de oposição, 
alguma coisa a partir da qual fosse possível construir. A aparente leviandade da arte 
pop não nos deve levar a pensar que ela seja um produto da falta de cultura e da 
indisciplina, nem o seu aparente desligamento, que seja descomprometida. Pelo 
contrário, a arte pop é, entre outras coisas, um movimento culto e altamente 
consciente. (LUCIE-SMITH, 2000, p.162). 
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 O artista pop, Richard Hamilton, citado como um dos pioneiros do estilo é 

reconhecido como um dos principais especialista na história do movimento dadaísta. 

Hamilton fez uma cuidadosa reconstrução da famosa obra “Grande Vidro” para a 

retrospectiva da obra de Marcel Duchamp, em 1966. (LUCIE-SMITH, 2000). 

 O Pop Art, não tem um estilo próprio, cada artista deste movimento tem seu próprio 

estilo e forma de desenvolver sua arte. “De fato, quando se trata de descrever uma típica 

pintura pop, logo se descobre que tal coisa não existe. A idéia de ‘estilo’ se dissolve – a arte 

pop não tem estilo e é hostil a categorias”. (LUCIE-SMITH, 2000, p.162).  

  
A única coisa que todos artistas possuem em comum não é certamente uma 
linguagem estilística, plenamente desenvolvida e pronta para toda a espécie 
possível de comunicação – o gênero de linguagem estilística que os pintores do 
Alto Renascimento possuíam. Em vez disso, encontramos neles uma resposta quase 
exageradamente sensível à atmosfera predominante. O que os pintores que venho 
analisando refletem, o que eles compartilham, é a tônica e as imagens da 
megalópole moderna, da “vida da maioria”, de homens encurralados em cidades e 
divorciados da natureza. (LUCIE-SMITH, 2000, p.164). 

 

 A cultura popular fornece a matéria-prima para a arte pop. A cultura pop incide numa 

mudança de costume para com os objetos, deixando de serem únicos, assim como a maioria 

das coisas que usamos, os objetos são feitos aos milhares idênticos, impossibilitando a 

distinção entre eles. Valorizamos as coisas, não pelo que elas são, mas pela função dos 

serviços que desempenham. (LUCIE-SMITH, 2000).     

  
Muitos objetos – uma máquina de escrever, um telefone, um aspirador de pó, um 
aparelho de televisão – são coisas em que pensamos de um modo quase 
inteiramente abstrato, em termos dos serviços que fornecem. As obras de arte estão 
sentindo também os efeitos dessa atitude: estão se convertendo mais em funções do 
que em coisas. (...) Uma obra pop é, com freqüência, um evento congelado: surge 
diante de nós instantaneamente e deixa sua marca de forma definitiva. Não 
precisamos mais olhar para ela; é descartável. (LUCIE-SMITH, 2000, p.165). 

 

 Sobre a cultura pop, Lucie-Smith, comenta que:     

  
Como praticamente tudo o mais em nossa sociedade, a cultura “pop” é o produto da 
Revolução Industrial e da série de revoluções tecnológicas que lhe sucederam. 
Juntem-se moda, democracia e máquina, e a cultura “pop” é uma parte do resultado. 
Nos dias em que tudo era feito à mão, a moda servia a uma variedade de propósitos. 
Um deles, mais importante do que satisfazer o desejo de novidade ou de incentivar 
a atração sexual, era o de atuar como um demarcador social. A moda começou no 
topo de uma estrutura social bastante rígida e filtrou-se gradualmente de cima para 
baixo, tornando-se menos elaborada e menos elegante à medida que o fazia. Esmero 
e estilo eram, na verdade, quase a mesma coisa, e muita gente não tinha tempo nem 
dinheiro para pensar em andar na moda. A máquina mudou isso. Acarretou mais 
dinheiro e mais lazer, e, ao mesmo tempo, impôs uma lógica própria. Se os homens 
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queriam coisas feitas à máquina, era economicamente essencial que elas fossem 
fabricadas em grande quantidade. Descobriu-se que a moda fornecia um forte 
impulso sempre que a máquina estava envolvida. As coisas saiam de moda muito 
mais rapidamente do que se gastavam pelo uso. A moda acelerou o processo de 
substituição e ajudou a manter a indústria em atividade. Ao mesmo tempo, o 
processo de democratização política levou ao sentimento de que todo mundo tinha 
direito a estar na moda, se assim quisesse. (2000, p.165). 

  

 O capitalismo, através da publicidade e de outras ferramentas, como a produção em 

larga escala, direciona a sociedade ao consumo em massa.  

 Portanto, a cultura pop faz parte de um processo econômico, que possui grande 

capacidade de se desenvolver. A moda abre suas portas aos mais amplos mercados possíveis. 

“A marca distinta da moda já não é a elaboração, o esmero, mas a novidade e o impacto”. 

(LUCIE-SMITH, 2000, p.165).   

 Para Osterwold:          

   
A palavra pop torna-se o slogan sorridente de uma ironia crítica relativamente às 
palavras divulgadas pelos meios de comunicação cujas histórias fazem a História, 
cuja estética define a imagem de uma época e os exemplos estereotipados 
influenciam o comportamento dos homens. (1999, p.6).   

 

 O artista pop, Richard Hamilton, define as qualidades que pensou serem desejáveis na 

arte; “(...) queria que esta fosse transitória, popular, de baixo custo, produzida em massa, 

jovem, espirituosa, sexy, esperta, glamourosa e big business – todas as coisas que a moda 

popular já é.” (LUCIE-SMITH, 2000, p.165).      

  
A cultura pop e o modo de vida dos anos 60 estão intimamente ligados uma ao 
outro. O pop caracteriza o comprimento de onda de uma época e alarga-se à vida 
individual de cada um, tanto no plano da realidade social como na vida privada. 
Trata-se de uma atmosfera geral que se reflecte na arte de forma pragmática. 
(OSTERWOLD, 1999, p.6). 

 

 No início da década de 60, muitas pessoas receberam a arte pop como favorável a 

inversão de uma tendência, a vitória inesperada da figuração sobre a abstração. (LUCIE-

SMITH, 2000). 

 Sobre as formas e linguagens da arte pop, citamos:      

  
Por exemplo, uma das primeiras descobertas que fazemos, quando observamos 
cuidadosamente a pintura pop, é que muito pouco nela chega até nós em primeira 
mão, como produto original da observação direta do próprio pintor. Ele não recria, 
apenas escolhe. Suas escolhas são feitas entre imagens que, por assim dizer, já 
tinham sido processadas – não uma moça viva, mas uma pin-up numa revista 
ilustrada, não uma lata ou uma embalagem de verdade, mas uma lata ou embalagem 
vista num anúncio colorido ou num cartaz. (LUCIE-SMITH, 2000, p.165). 
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 Na arte pop, as imagens de anúncios publicitários, de produtos ou o que quer que seja, 

são recicladas e oferecidas em forma de arte. As imagens retratam o cotidiano, refletindo a 

realidade da época e as transformações culturais decorrentes da década de 50 e 60.  

  
A valorização da trivialidade pratica-se em todos os planos. O kitsch e as 
recordações, as imagens da indústria de embalagens e dos bens de consumo, as 
stars and stripes dos meios de comunicação não se tornavam apenas o conteúdo da 
arte, o tema dominante das ciências sociais, iam entrar mesmo em colecções e nos 
museus. (OSTERWOLD, 1999, p.8). 

 

 Para Lucie-Smith (2000), a arte pop na Grã-Bretanha, forneceu apoio a toda uma nova 

geração de escultores, que possuíam como característica comum, trabalhos brilhantemente 

coloridos e desenvolvidos principalmente em plástico. Não eram considerados escultores pop, 

mas revelavam muitos traços semelhantes ao pop arte. Esta tendência. “Ostenta as marcas de 

uma sensibilidade especificamente urbana, quase em guerra com a natureza”. (LUCIE-

SMITH, 2000, p.196). 

 Decorrente da estabilização política e econômica do pós-guerra, o povo e o popular 

foram supervalorizados. Neste momento, as necessidades dos clientes em potencial, acabam 

com a estratégia individual, e insere-se a estratégia para moldar-se aos novos modos de 

comportamento das massas. As formas de relações se modificaram, os meios de comunicação 

e os bens de consumo, faziam papel de agrupar as pessoas e transformar indivíduos, em 

massa.      

 No decorrer dos anos 50.        

   
Elvis Presley e James Dean tinham já feito figura de ídolos da emancipação – entre 
outra sexual – da juventude, encarnando a libertação do culto burguês da star, 
alimentado por clichês que vinculavam os filmes de Hollywood. Esta revolta 
desenrola-se mesmo no meio de uma sociedade do bem-estar, da superabundância, 
uma sociedade caracterizada pela facilidade em dispor dos objetos e dos seres 
humanos. (OSTERWOLD, 1999, p.7). 

 

 Para compensar as frustrações dos consumidores, sufocados pelo anonimato, cria-se o 

culto as estrelas, na maioria hollywoodianas, com fisionomias artificiais e adaptadas à 

perfeição. Este fenômeno dos anos 60 foi muito utilizado pela iconografia da arte pop.  

  
Os acessórios da vida, os interesses pelos bens que a embelezam fixam-se em 
certos estereótipos e em certas marcas bem particulares. Os objetos do universo do 
consumo tornam-se os símbolos de uma época, fazem história, fazem parte de uma 
nova cultura de massa. Chupetas, gelados, tartes, Seven-up, Coca-Cola, pasta 
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dentífrica, latas de conserva, cigarros, caixas de fósforos são as insígnias de uma 
cultura essencialmente programada para o bem-estar, tornam-se a iconografia da 
pop art. (OSTERWOLD, 1999, p.7). 

 

  Entre outras imagens desta época, também usadas inclusive por Andy Warhol, 

encontramos as freqüentes depressões de Liz Taylor, a solidão de Elvis Presley e o suicídio de 

Marilyn Monroe. 

 A década de 60 foi marcada pela industrialização em série, que oferecia uma gama 

enorme de produtos aos consumidores. A publicidade neste momento ganha muita força, 

como ferramenta do sistema capitalista, criando necessidades e desenvolvendo 

economicamente a sociedade.         

  
Um dos sinais mais pesados de conseqüências para a época será o design: design 
dos produtos de consumo, dos meios de comunicação e da moda. Os diversos 
ramos do design conhecem uma evolução que termina com a criação de tipos 
normalizados segundo os esquemas de preferência e normas de venda, segundo as 
grelhas publicitárias – em acordo explícito com o marketing, o estudo dos 
comportamentos e as estatísticas.  As pessoas são bombardeadas em função dos 
acessórios, em função do que é suposto gostarem: descrição das suas maquilhagens, 
perfumes, penteados, do que lêem, conduzem, fumam, comem e bebem, das suas 
viagens preferidas , do que gostam, do que são ... um ser humano definido pelo que 
lhe é exterior, colocado num sistema de imagens funcionando na perfeição e 
constituído por uma amálgama restrita de artigos e marcas. (OSTERWOLD, 1999, 
p.13). 

 

 No transcorrer da década de 60, principalmente nos Estados Unidos, o design deu um 

grande salto, evoluindo e se aperfeiçoando. O produto em si, agora não é mais tão importante, 

o design de sua embalagem e os fatores psicológicos, conscientes ou inconscientes que 

causam a decisão de compra nos consumidores, são os fatores determinantes. 

(OSTERWOLD, 1999). O design seduz, além dos consumidores, os artistas igualmente. 

    
O design de objectos de uso corrente servindo a publicidade nos domínios do 
habitat, mercadorias e meio ambiente, atraía os artistas; a produção maciça de 
aspectos pessoais e viventes apelava à sua visão da existência, ao seu sentido 
criativo. Os aspectos de formulação visual dos bens de uso corrente, das maquetas, 
dos processos fotográficos e, paralelamente, dos elementos sugestivos ou formais 
servindo de suporte ao comportamento trivial serão, por um lado, aperfeiçoados, 
pelos artistas. Ao mesmo tempo, a linguagem da imagem evoluía em função da 
língua vulgar, onde os slogans publicitários se tornavam literatura, e onde os textos 
dos redactores publicitários e dos escritores obscuros se emancipavam pouco a 
pouco. Na música, no cinema e noutras formas artísticas, a reacção será 
inteiramente comparável.  (OSTERWOLD, 1999, p.14). 
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 Um bom exemplo disso é a Coca-Cola que se transforma na grande estrela desta cena 

comercial. Para Osterwold:         

  
É neste objecto de consumo que culmina o sistema capitalista do modo de vida 
americano e americanizado. A Coca-Cola é um dos símbolos de ponta do american 
way of life que resplandece até nos quatro cantos do mundo. Muitos artistas 
americanos e europeus dedicaram alguns monumentos a este feitiço da sociedade 
de consumo (Warhol pintava Coca-Cola desde 1960), esforçando-se por mantê-lo 
estranho pela forma, cores, material ou tamanho; nas suas esculturas os artistas 
podem ir até uma forma de humanização irônica, até à monumentalização, à 
multiplicação inumerável. (1999, p.25). 

 

 As comunicações são planejadas para um determinado público, neste momento, 

exclusivamente para um público consumidor. Atingindo todos os domínios da vida, os meios 

de comunicação ditam regras e moda, transformando o lugar e as pessoas, e refletindo 

também no real valor da arte. Esta que se interessa pela trivialidade e pelos objetos vulgares, 

oferecidos às quantidades pelo atual mundo materialista e consumista do período pós-guerra.

  
A concepção estilística da pop art resulta de um tema central, específico à arte, 
tomando-se esta a si mesma como tema. A arte pela arte, a obra de arte como 
objecto, o quadro, a pintura, a imagem, os meios pictóricos, a embalagem, as obras 
da história da arte, os estilos, a abstracção, a composição. Nas obras da pop art, esta 
aparece evidenciada como sendo antiarte – pelo menos na sua relação com a 
concepção tradicional de arte – através do seu estilo despersonalizado, o seu refúgio 
de subjetividade, a sua função no seio da sociedade de massas e o novo significado 
dado à arte. (OSTERWOLD, 1999, p.55).   

 

 A sociedade e a arte, principalmente na década de 50 e 60, encontram-se em 

constantes e significantes transformações. Um bom exemplo é a identidade visual de um 

refrigerante, a Coca-Cola, marcar uma época e receber o status de arte. Estas transformações e 

tendências geraram a massificação e o desperdício.  

 Em Osterwold:         

   
Os mitos do cotidiano postos em prática por uma cultura consumista, meios de 
comunicação e euforia tecnológica, adquirem uma dupla faceta, positivo-negativa: 
optimismo do crescimento e síndroma da desagregação, crença no progresso e 
angustia pela catástrofe, sonho e traumatismo, luxo e pobreza. A civilização toma 
consciência do seu pesadelo de vulnerabilidade e destruição. A disponibilidade total 
dos bens de consumo cresce até colocar o gigantesco problema da poluição e da 
reciclagem, numa sociedade de desperdício onde os desejos e destinos individuais 
desaparecem na multidão. (1999, p.11). 

 

 

 



 56

 2.3.5 Andy Warhol. 

 

 Existem várias prováveis datas para o nascimento de Andy Warhol. Ele próprio afirma 

que seu registro de nascimento de 1930 era falso. Célebre pintor, artista gráfico e cineasta 

norte-americano, representante do movimento pop art, Warhol foi muito importante para sua 

época e para a arte em geral.  

 Warhol nasceu em Forest City, Pensilvânia, filho de imigrantes Checos, foi chamado 

de Andrew Warhola, por sua mãe Julia Warhola e seu pai Ondrej Warhola, que era mineiro e 

operário da construção civil. Andrew tem mais dois irmãos. 

 Em 1942 a morte de seu pai, “obrigara-o a executar biscates, ainda muito novo”. 

(OSTERWOLD, 1999, p. 168). De 1945 a 1949, estuda no Carnegie Institute of Technology 

de Pittsburgo. Em suas férias, Warhol trabalha para um grande armazém. 

 Em 1949, acaba o curso com o título de Bacharel em Finas Artes, estabelece-se em 

Nova Iorque e “(...) na década de 50 obteve êxito como artista comercial”. (CHILVERS, 

2001, p.563). Trabalha como desenhista publicitário para a famosa Revista Vogue e para a 

Harper’s Bazzar, onde executa os primeiros desenhos para um grande fabricante de calçados. 

Neste período, abrevia seu nome para Andy Warhol.     

  
Em Warhol, o equilíbrio dos contornos e das superfícies coloridas dá, ao mesmo 
tempo, uma impressão viva e estilística. Os seus desenhos vivem das imagens 
contemporâneas, da cultura-star e da moda, as suas séries de desenhos fazem 
referência a livros de cozinha populares, a livros de contos, a livros infantis, a 
ciclos de ilustrações, as histórias em imagens, cujo sentido Warhol inspira-se 
simultaneamente na arte popular, na literatura banal e nos meios de comunicação. 
(OSTERWOLD, 1999, p.171). 
 

 Sua primeira exposição individual foi na data de 1952, na Hugo Gallery de Nova 

Iorque. De 1953 a 1955, começa a freqüentar um grupo de teatro, no estilo Off-Off-Broadway, 

onde cria cenários. Pinta os cabelos de um tom loiro-palha, adquirindo uma imagem, célebre 

no mundo inteiro, até a sua morte.  

 Sobre sua pessoa, Chilvers comenta que:      

  
Apesar de (ou talvez, devido a) sua mascara de impessoalidade, Warhol sempre foi 
um personagem conhecido e reverenciado, e pode-se dizer que ele nunca aplicou 
tão bem seu talento publicitário quanto na promoção de si mesmo. (CHILVERS, 
2001, p.563). 
   

 Andy Warhol apanhava os temas de suas obras nas prateleiras de supermercados e nas 

manchetes de tablóides e produzia obras como uma espécie de linha de montagem. Através da 
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serigrafia, repetia as imagens de Marilyn Monroe ou das latas de sopa Campbell e apresentava 

como uma produção de massa. (STRICKLAND, 2002).  

 Em 1954, Warhol participa de sua primeira exposição coletiva em Nova Iorque. 

Expõem em 1956, seus desenhos feitos para a empresa Miller, na exposição chamada de 

Golden Shoes. Em seguida, dá a volta ao mundo e fica particularmente impressionado com a 

cidade de Florença. Participa com desenhos na exposição colectiva Recent Drawings USA of 

Modern Art de Nova Iorque. Warhol recebe a medalha do Thirty Fifth Annual Art Director’ 

Club Award pela publicidade aos sapatos para a firma Miller. Em 1957, recebe outro 

prestigiado prêmio, com seu desenho publicitário. 
Os seus primeiros quadros vão aparecer em 1960, sem constituir uma ruptura com a 
obra gráfica dos anos 50. Abrangem temas publicitários, referências à banda 
desenhada, como, por exemplo Advertisement, Peache Halves, $199 television, 
Coca-Cola, Dick Tracy, Saturday’s Popeye, Superman, Batman. (OSTERWOLD, 
1999, p.172).   
 

 Para esclarecer sobre o pensamento e a técnica utilizada por Warhol, usamos Chilvers.

  
O processo serigráfico que empregava permitia a reprodução de um número 
indefinido de imagens, e Warhol opunha-se ao conceito de obra de arte como peça 
de artesanato, feita a mão para o connoisseur e expressando a personalidade do 
artista. “Quero que todos pensem de modo igual. Acho que todos devem ser 
máquinas”. Dentro dessa abordagem, empregava em seus trabalhos recortes de 
ilustrações “desumanizadas” dos meios de comunicação de massa, produzia suas 
obras em ritmo industrial e deu a seu estúdio o nome de “The Factory”. (2001, 
p.563). 

 

Na técnica de serigrafia sobre tela,        

  
(...) a sujidade pessoal, a sujeira devida ao ambiente, à sociedade ou à política, 
impregnam a imagem eufórica do progresso que quer sugerir a reprodução 
mediatizada das stars e dos produtos. Warhol mostra a tragédia humana debaixo das 
máscaras arranjadas para stars políticas, ou hollywoodescas, como Marilyn Monroe 
e John F. Kennedy. Durante os anos 60, a borra da cena criminal, os assassínios, as 
mortes dos indivíduos, sintomas de uma sociedade de massas, torna-se, 
progressivamente, o tema omnipresente nos quadros de Warhol. (OSTERWOLD, 
1999, p.172). 

 

 Na década de 60, Warhol inicia sua produção utilizando elementos do design 

comercial.            

  
A maneira de trabalhar de Warhol assenta sobre um processo de acção e de reacção 
permanente, onde os limites entre produção, produto e reprodução, entre a imagem, 
a representação e o objecto representado nunca param. 
O trabalho de Warhol caracteriza-se, na sua essência, pela busca de um caminho 
mais curto entre a realidade e a obra. (OSTERWOLD, 1999,p. 167). 
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 Em 1960, inicia seus primeiros trabalhos utilizando garrafas de Coca-Cola. Em 1962, 

apresenta suas primeiras telas com as latas de sopa Campbell e notas de dólares. Agora 

também, surgem as primeiras serigrafias dedicadas às superstars americanas. 

 Para Chilvers, em 1962, Warhol:        

  
(...) ascendeu subitamente à notoriedade expondo serigrafias de lata de sopa 
Campbell’s e esculturas de caixas de sabonete brilho. Logo tornou-se conhecido 
como o personagem mais controverso da arte pop norte-americana, produzindo uma 
sucessão aparentemente infindável de retratos de Marilyn Monroe, Elvis Presley e 
outras celebridades, garrafas de Coca-Cola etc., empregando com freqüência 
fileiras de imagens repetidas. (2001, p.563).  

 

 Posteriormente participou de uma importante exposição da Pop Art, The new Realists 

na Sidney Janis Gallery de Nova Iorque. Inicia as séries sobre as catástrofes: Car Crash, 

Suicide e Electric Chair. Um armazém de aluguel transforma-se em ponto de encontro e 

habitação de um grupo jovem e ávido de experiências, que se reúne à volta de Warhol, 

denominado por ele de – The Factory – A Fábrica.  

 Na data de 1964, realizou sua primeira exposição individual na Europa, na cidade de 

Paris. “Em 1965 declarou estar se aposentando do meio artístico para dedicar-se à produção 

de filmes e ao agenciamento do grupo de rock The Velvet Underground, mas continuou 

trabalhando como desenhista e escultor”. (CHILVERS, 2001, p.563). 

     
Como cineasta, Warhol talvez tenha sido o único diretor underground a tornar-se 
conhecido do público em geral. Seus primeiros filmes eram mudos e quase 
completamente estáticos: Sleep (1963) – um homem dormindo por seis horas 
seguidas; Empire (1964) – o edifício Empire State registrado de um único ponto de 
vista por oito horas. Filmes posteriores, como Chelsea Girls (1966) – que usava 
duas telas –, atraíram a atenção de todos devido a sua ênfase voyeurística no sexo. 
(CHILVERS, 2001, p. 564). 
 

 No dia 3 de junho de 1968, Warhol foi gravemente ferido por um tiro disparado por 

um dos figurantes de seus filmes, membro da SCUM (The Society for Cutting up Men – A 

Sociedade Retalhadora de Homens); o incidente apenas contribui para incrementar seu status 

de figura legendária. 

 O autor do livro “Warhol”, Klaus Honnef, faz alguns considerações ao respeito de 

Warhol. 

 
Mais do que qualquer outro, Andy Warhol era um artista do seu tempo; um 
observador frio, com um comportamento perfeitamente ambíguo. Não foi nenhum 
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revolucionário, mas fez transformações de importância considerável. Único artista 
verdadeiramente pop, ao mesmo tempo que teve de lutar para se impor como tal, 
acompanhou a mutação da Arte Contemporânea e do mundo da arte para uma nova 
época. (2005, p. 93). 
 

 De 1969 a 1972, Warhol faz apenas obras por encomenda: retratos de amigos artistas e 

de diretores de galerias. Neste período, retorna a produção de quadros com a série de retratos 

de Mao Tse Tung. 

 Em 1980, publica um espécie de autobiografia com nome de POPsim, The Warhol 

60s; e ocupa-se na produção de videoclipes e de um emissor privado de televisão, por cabo – 

Andy Warhol TV. 

 Warhol inicia uma criação de séries inspiradas em obras célebres, onde utiliza 

referência de obras de artistas, fazendo uma releitura das obras. Quadros como o retrato de 

Goethe, pintado por johann Heinrich Wilhelm Tischbein, O Nascimento de Vênus de Sandro 

Botticelli, A Anunciação e A Última Ceia de Leonardo da Vinci ou São Jorge e o Dragão de 

Paolo Uccelo.           

  
A idéia de Warhol não era apenas fazer do banal e do vulgar a substância da arte, 
mas de tornar a própria arte banal e vulgar. Não se contenta em transpor para a arte 
dados mediáticos ou industriais, a arte em si torna-se um produto mediático e 
industrial. Warhol inverte as noções de elevação e baixeza: a arte elitista decai até 
aos bastidores do quotidiano, enquanto os fenômenos subculturais se tornam 
apresentáveis. (OSTERWOLD, 1999, p.167). 
 

 No dia 22 de fevereiro de 1987, Andy Warhol falece em conseqüência a uma cirurgia.  

 

 

 2.3.6 Richard Hamilton e a sua obra: O que será que torna os lares de hoje tão 

diferentes e tão atraentes?  

 

A obra denominada de “O que será que torna os lares de hoje tão diferentes e tão 

atraentes?” do artista britânico Richard Hamilton, pertencente ao movimento Pop Art e foi 

elaborada em 1956. A obra tem 26 cm de altura e 25 cm de largura e utiliza a técnica de 

colagem. Encontra-se no Museu Kunsthalle, localizado na cidade de Tübingen, na Alemanha.  

A obra de Hamilton tem a característica de ironizar o consumismo, assim como 

característica do movimento artístico Pop Art de uma forma geral, criticando a produção em 

massa inerente da sociedade capitalista. O movimento Pop Art surgiu nos anos 50, 

principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, representado por componentes ostensivos da 
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cultura popular e da vida cotidiana, utilizando assim em seu conteúdo, elementos da televisão, 

da fotografia, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade. 

Analisarmos a obra e as peculiaridades do movimento a que ela pertence é importante 

para gerar um melhor entendimento a respeito do movimento artístico reconhecido pela 

utilização de integração entre elementos ostensivos como a publicidade em suas obras. Ao 

escolhermos Richard Hamilton e sua obra, busca-se estudar um artista de menor visibilidade, 

fugindo do artista, mais conhecidos do movimento Pop Art, como o também citado neste 

capítulo o americano Andy Warhol. 

O interesse em estudar o movimento Pop Art e também o artista de menor 

visibilidade, impulsiona reflexão a respeito do fazer artístico de Hamilton entusiasmado pela 

massiva fábrica de mensagens, influenciando o consumo crescente decorrente da década de 

50.  

 Richard Hamilton começou sua vida profissional aos 14 anos, em 1936, trabalhando 

no departamento publicitário de uma empresa que fabricava motores elétricos. No ano de 

1938 a 1940, e depois de novo em 1946, estudou pintura na Royal Academy Schools de 

Londres. 

 Foi um dos membros fundadores do Independent Group, onde artistas, arquitetos e 

cientistas organizavam conferências, discussões e exposições entre as áreas, sobre os diversos 

aspectos dos meios de comunicação, da arte, da cultura e do progresso. Depois em 1941, após 

uma formação que ia neste sentido, trabalhou como desenhista industrial. Em 1952, começou 

a ensinar desenho na Central School of Arts and Craft. 

 Também nesta data, ensina desenho no King’s College da Universidade de Durham. 

Ensinou arquitetura de interiores de 1957 a 1961 no Royal College of Art, onde crescia a 

jovem geração da Pop Art londrina.  

 Em sua trajetória artística, Hamilton se confronta com o cubismo, o futurismo, Paul 

Cézanne, o fotógrafo Eadweard Muybridge, Pau Klee e, sobretudo, Marcel Duchamp.  

 O cubismo é um movimento estético decorrido entre 1907 e 1914, tratando as formas 

da natureza por meio de figuras geométrica, representando em um mesmo plano todas as 

partes de um objeto. A representação do mundo passou a não ter nenhum compromisso com a 

aparência real das coisas. Teve como principais fundadores Pablo Picasso e Georges Braque. 

 O futurismo surgiu oficialmente como movimento artístico e literário em 20 de 

fevereiro de 1909, rejeitando o moralismo e o passado, e as obras baseavam-se fortemente na 

velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos do final do século XIX. 
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 Entre as influências de Hamilton, estão também o grande pintor francês Paul Cézanne 

e o fotógrafo inglês Eadweard Muybridge, Cézanne era pertencente a escola româtica, 

reconhecido pelas distorções formais e alterações do ponto de visão em suas obras, 

beneficiando a composição ou para ressaltar o volume e peso dos objetos, e o fotógrafo 

Muybridge, era conhecido principalmente por suas investigações sobre a descomposição do 

movimento através da fotografia.  

 O artista suíço Paul Klee, igualmente influenciou Hamilton, através de traços 

aparentemente simples em suas obras, lembrando desenhos de crianças buscava tornar visível 

a proximidade do homem com a origem das coisas.  

 Por último e de extrema importância encontra-se Marcel Duchamp, que foi um dos 

precursores da arte conceitual e introduziu a idéia de ready made como objeto de arte. 

 A obra: “O que será que torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes?”, de 

Hamilton, é considerada a primeira obra genuína da arte pop realizada na Grã-Bretanha, 

executada para figurar em uma exposição intitulada de This is tomorrow (Isto É Amanhã), na 

Whitechapel Art Gallery, foi elaborada em 1956, como cartaz/colagem evocando os diferentes 

aspectos do futuro por meio das artes aplicadas, da hegemonia da comunicação, arquitetura de 

interiores e design. (LUCIE-SMITH, 2000). 

 Em 1964, Hamilton produz a obra denominada de My Marilyn, que se baseia na 

seqüência de fotografias aparentemente anódina. Seu trabalho continua em 1967-68, com uma 

séria de reproduções e de fotos, desvendando os clichês cotidianos. Neste período, utiliza 

também o processo artístico que trabalha com os efeitos positivo-negativos das fotografias.  

Começa em 1969 a produção de colagens pintadas, ou produtos de cosmética, sobre papel 

litografado. Numa série posterior (1971-72), Hamilton serve-se de um anúncio de papel 

higiênico dos anos 60, como estudo para o quadro Soft pink Landscape. 

 Nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lugar a arte pop teve um maior 

impacto e ganhou raízes mais sólidas. (LUCIE-SMITH, 2000). A causa básica, talvez possa 

ser proveniente ao fato de abordar em seu conteúdo o ambiente consumista e sua mentalidade.  

 Assim, “A arte pop, tal como emergiu dos experimentos realizados ao longo da década 

de 50, era o instrumento ideal para enfrentar o ambiente humano norte-americano. O elemento 

de agressividade que a arte pop foi buscar no design comercial e na implacável técnica de 

venda, foi bastante atraente para os pintores norte-americanos” (LUCIE-SMITH, 2000. 

p,161). 
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 Talvez por este motivo o Pop Art alavancou como movimento artístico, onde praticava 

uma linhagem especificamente americana. Não podemos deixar de citar que também ocorreu 

uma ancestralidade européia no Pop Art norte- americano, com raízes no dadáismo. 

 Em 1966, Richard Hamilton faz uma cuidadosa reconstrução do Grande Vidro para a 

retrospectiva da obra de Duchamp na Tate Gallery. Hamilton, já mencionado anteriormente 

como um dos originadores do estilo, também é reconhecido como um dos principais 

especialistas na história do movimento Dadá. 

 Como característica do movimento, a Pop Art não possui um estilo próprio. Cada um 

dos artistas possui uma identidade própria, diferindo de todos os outros na maneira de 

produzir. Vamos tentar exemplificar as técnicas e filosofia de alguns. 

 Andy Warhol, busca na sua obra eliminar totalmente a idéia de obra de arte manual. 

Para Carol Strickland (2002), autora do livro Arte Comentada, Andy Warhol foi o artista mais 

conhecido e mais controvertido do movimento Pop Art. Warhol mostrou sua concepção da 

produção mecânica da imagem em substituição ao trabalho manual numa série de retratos de 

ídolos da música popular e do cinema, como Elvis Presley e Marilyn Monroe. Warhol 

entendia as personalidades públicas como figuras impessoais e vazias, apesar da ascensão 

social e da celebridade. Da mesma forma, e usando, sobretudo a técnica de serigrafia, 

destacou a impessoalidade do objeto produzido em massa para o consumo, como garrafas de 

Coca-Cola, as latas de sopa Campbell, automóveis, crucifixos.  As obras deste período foram 

agrupadas em torno dos temas do cotidiano, meios de comunicação de massa, repetição e 

acumulação de objetos produzidos em escala industrial.  

 Roy Lichstenstein, Jim Dine e Claes Oldenburg, artistas pop, são aparentados de 

Warhol por suas imagens e preocupações estilistícas, mas diferem no momento da abordagem 

na tarefa de criar consciência dos significados da existência contemporânea. Lichtenstein 

utiliza a linguagem dos quadrinhos, Dine é conhecido por suas combinações de objetos reais e 

superfícies pintadas livremente. Oldenburg é um criador de objetos, quase sempre possuindo 

algo de surpreendente, seja no tamanho, em seu material ou sua textura. 

 Os principais artistas pop norte-americanos diferem-se entre si, existindo também uma 

visível diferença entre eles e seus colegas britânicos, embora seja verdadeiro que a arte pop 

britânica deve muito aos próprios Estados Unidos. 

 A respeito da centralização do movimento e dos principais artistas, citamos:  

  
Quando se fala sobre arte pop, não se está discutindo um movimento artístico, no 
sentido em que o cubismo o foi, mas um acontecimento que se estende para além 
dos limites convencionais de um ensaio desse gênero e que, a bem dizer, só de um 
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modo muito marginal se relaciona com a noção de “arte”. Não foi por acidente que 
floresceu principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos e, com maior destaque, 
em Nova York e Londres. É verdade que houve pintores pop em outros países.(.....) 
Mas o observador inglês ou americano, ao ver a arte pop criada alhures, é propenso 
a descobrir nela algo, que não parece brotar com a mesma simplicidade espontânea 
e direta do meio ambiente. (LUCIE-SMITH, 2000, p. 161). 
 

 Segundo Lucie-Smith (2000), para a criação de arte pop é necessário estar inserido no 

contexto da vida pop, ou melhor, a própria arte pop é um subproduto acidental desse estilo de 

vida, uma cristalização que ocorreu quase por acaso. Somente neste sentido é que se pode usar 

a palavra estilo a respeito da arte pop, nos demais aspectos, como citado anteriormente, ela é 

carente de estilo. 

 Não podemos deixar de explorar, uma das principais condições que deu origem a arte 

pop, a cultura pop, que baseia-se em um produto da Revolução Industrial e da série de 

revoluções tecnológicas que lhe sucederam. Junta-se moda, máquina e democracia, e a cultura 

pop é uma parte do resultado. Portanto, a cultura denominada pop, parte de um processo 

econômico que tem todas as probabilidades de continuar a se desenvolver. (LUCIE-SMITH, 

2000). 

 Para Lucie-Smith (2000), Hamilton, ao definir as qualidade que ele pensou serem 

desejáveis na arte, queria que esta fosse transitória, popular, de baixo custo, produzida em 

massa, jovem, espirituosa, sensual, esperta. Todas estas qualidades são encontradas na moda 

popular.  

 Os objetos, agora na cultura pop sofrem mudanças, deixando de serem únicos. A 

maiorias das coisas são produzidas em massa, impossibilitando a distinção entre as demais. 

“Uma obra pop é, com freqüência, um evento congelado: surge diante de nós 

instantaneamente e deixa sua marca de forma definitiva. Não precisamos mais olhar para ela; 

é descartável”. (LUCIE-SMITH, 2000, p.166). Outro exemplo da tendência da arte 

descartável é o Happening6. 

 A obra: O que será que torna os lares de hoje tão diferentes e tão atraentes? Possui 

numerosas unidades formais, que ao mesmo tempo, que cada unidade formal representa um 

significado, toda a obra apresenta uma unidade que guia para unificar seu entendimento. 

Apresentando também, irregularidades e desnivelamentos visuais. 

 Richard Hamilton retrata nesta obra, os acontecimentos provenientes da atualidade da 

década de 50 e 60, partindo disso, utiliza os costumes agora industriais e consumistas da 

                                                
6 Happening é uma obra de arte que envolve a interação de pessoas e coisas num dado ambiente ou situação. (LUCIE-
SMITH, 2000, p. 166). 
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época. A imagem de parte da lua é um meio de justificar esta afirmação, pois foi nesta década 

que começou a corrida do homem pela chegada ao globo lunar.  

 A influência da vida cotidiana e a grande liberdade criativa de Hamilton, com as novas 

experiências com os meios de reprodução técnica, utilizando elementos da fotografia, da 

publicidade, do cinema, da televisão, do design, embalagens e até mesmo a literatura, 

permitiram ao artista elaborar tal obra e caracterizar o movimento.   

 Nesta obra, Hamilton utiliza inúmeros objetos e imagens da sociedade de consumo e 

da cultura de massa vigente. Unindo esses componentes, as figuras humanas específicas com 

seus determinados significados, elaborou uma obra que contém características da cultura pop. 

 Para Osterwold (1999), Hamilton evoca os diferentes aspectos do futuro por meio das 

artes aplicadas, da comunicação, arquitetura de interiores, design e técnica. O nome da obra 

foi retirado da publicidade, mostrando uma série de clichês admitidos que constituem a fonte 

do conteúdo de toda sua obra artística. 

Richard Hamilton apresenta nesta obra, tudo o que a Pop Art representa. Ele utiliza 

imagens de bens de consumo da época, como o aspirador de pó, tapete, a própria televisão, 

artigos de decoração de interiores, etc. Utiliza a imagens do homem e da mulher seminus 

como exemplo de padrão de beleza e sexualidade. A imagem da parte de fora do apartamento, 

composto por um outdoor, como alusão a publicidade que invade os lares, a imagem de uma 

mulher na televisão, representando as celebridades do cinema, os ídolos das massas, à mídia e 

a hegemonia dos meios de comunicação em geral.  

Na parede, o quadro encontra-se em linguagem dos quadrinhos e no teto, a imagem da 

lua, sugestivo à corrida pelo homem em chegar à lua. Nesta obra, o autor retrata as imagens e 

o ambiente da vida cotidiana e a tecnologia industrial dos grandes centros urbanos.   

A obra de Hamilton foi muito importante para o movimento Pop Art e para ilustrar os 

moldes atuais da época, retratando os costumes e as novas tendências em relação a muitos 

fatores decorrentes da atual massificação dos meios de comunicação, a cultura popular, a 

publicidade e o consumismo decorrente do período. Entre outros fatores que enriquecem a sua 

obra e o movimento de uma forma geral. 

Para Dempsey (2003): As obras deste movimento, retratavam a sociedade da época e o 

consumismo, a crescente cultura de massa, a propaganda, as mídias e as comunicações, o 

design dos produtos e as novas tecnologias eram alguns dos elementos utilizados pelos 

artistas deste período em suas obras.  

Hamilton impulsionou o movimento Pop Art e produziu obras de extrema importância 

para o campo das artes, pois ajudou a dar início a um novo movimento que carrega em seu 
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conteúdo as realidades materiais cotidianas para dentro da obra, aproximando pela primeira 

vez a arte da cultura popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66

3. METODOLOGIA 

 

 Para a realização deste trabalho final de graduação, utilizaram-se métodos de pesquisa 

de natureza qualitativa para obtenção de informações adequadas ao objetivo do mesmo. O 

trabalho se qualifica como um estudo exploratório ou pesquisa bibliográfica.  

 A respeito do método de pesquisa bibliográfica: 

 
(...) seu intuito não é resolver o problema em si, mas levantar informações que 

ajudem a entende-lo melhor, é recolher informações e conhecimentos prévios sobre 

o problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma hipótese que se quer 

experimentar. É o meio de formação teórico, embasamento, criação de 

conhecimento necessário e básico para a realização de estudos monográficos. 

(BECKER, 1999, p. 32).      

          

 A pesquisa realizou-se através da abordagem e levantamento de bibliografias a 

respeito do assunto relacionado ao objeto de estudo. Para isso, buscamos autores que 

abordavam em seus estudos este tema e posteriormente extraímos as conclusões necessárias 

para esclarecer as indagações iniciais referentes à proposta de realização do estudo. 

 Para TACHIZAWA e MENDES, monografia pode ser considerada: “uma simples 

organização coerente de idéias originadas de bibliografias de alto nível, em torno de um tema 

específico.” (2000, p.33). 
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 4. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Ao realizarmos o presente Trabalho Final de Graduação, além de levantarmos 

hipóteses para respondermos aos questionamentos iniciais do estudo, aprendemos também 

sobre alguns artistas, movimentos da história da arte, evolução da publicidade, história da 

comunicação, entre outros temas que rodearam o estudo.   

O principal objetivo deste estudo derivou-se de questionamentos a respeito de como 

elementos publicitários, comerciais, como por exemplo, logomarcas, embalagens de produtos, 

entre outros, foram utilizados pela arte, com ênfase no movimento Pop Art, que foi o 

essencial fator que despertou o interesse em realizar o estudo.  

 Deste modo, levantamos hipóteses, que clarearam respostas a respeito das dúvidas em 

relação à utilização de elementos publicitários em obras de arte. O movimento Pop Art se 

serviu de elementos publicitários em decorrência da grande utilização, desenvolvimento e 

crescimento da publicidade em meados da década de 50. O ambiente era favorável ao 

surgimento deste fenômeno, de utilização de imagens comerciais em obras de arte, pois 

anteriormente a arte sofreu mudanças e rompeu com as formas vanguardistas e tradicionais, 

assim, abrindo espaço para novas formas de expressão. 

Poderíamos dizer que o sistema econômico capitalista é também relevante para nosso 

estudo. A publicidade acompanha a economia, assim como a economia necessita da 

publicidade, como ferramenta de manutenção para o sistema e obtenção do acúmulo de 

capital.  

 A publicidade sempre teve força como técnica de venda, mas existem dois momentos 

aonde a publicidade parece ter sido mais exigida, na Revolução Industrial ela deu o primeiro 

passo em direção ao auge de sua função. Na década de 50, momento pós-guerra, a publicidade 

se desenvolveu dando um grande salto, alcançando seu auge e estabilizando-se com muita 

força.  

 A Revolução Industrial consiste no conjunto de transformações tecnológicas que 

impactou diretamente no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciada na Grã-

Bretanha em meados do século XVIII, expandiu-se pelo resto do mundo a partir do século 

XIX. Neste momento o capitalismo transformou-se no sistema econômico vigente. Desta 

forma, a máquina inicia uma nova era e com ela a publicidade também se adapta e evolui.  

 Na década de 50, os Estados Unidos estavam vivendo um grande momento de 

prosperidade, pois haviam se transformado em potência no mundo ocidental, com a vitória 

dos seus aliados na guerra. É neste momento, pós-guerra que a sociedade de consumo se 
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consolida e a publicidade se afirma como importante ferramenta trabalhando para o sistema. 

Até este momento, acreditamos que a publicidade tinha um caráter mais humano, de 

simplesmente comunicar e de divulgar mercadorias e produtos sem ocultar informações.  

 Mas com o avanço da produção, a publicidade se corrompeu e transformou-se numa 

desenfreada forma de criar necessidades e ludibriar as pessoas, que agora são chamadas de 

consumidores ou público-alvo. Consideramos natural, como ferramenta do capitalismo que a 

publicidade utilize além de métodos eficazes de persuasão, outros métodos secundários para 

alcançar resultados, levando em conta que estes métodos secundários devem tomar cuidado 

para não desrespeitar as pessoas.   

 Com a produção em massa, o mercado consumidor precisava se expandir, sendo 

necessário conquistar novos mercados, divulgar, incentivar a compra e vender as mercadorias 

produzidas em série.  É o ambiente ideal para a publicidade entrar em ação e se proliferar.  

 A publicidade fazia o papel de combustível desta máquina de produção em série. 

Muita coisa era produzida, com grande rapidez pela indústria, o sistema capitalista almeja 

gerar lucros e a economia aquece todos os setores da sociedade. Adaptando-se ao mercado e 

as necessidades da época a publicidade, na década de 50 alcança seu auge, refletindo o grande 

momento de prosperidade do sistema capitalista.    

Os artistas do movimento Pop Art apropriaram-se de elementos publicitários, pois a 

arte neste momento permitia este tipo de abordagem. Na década de 50 a publicidade era muito 

forte e o grande número de mensagens e o crescimento e desenvolvimento da economia 

favoreciam este olhar do mundo em que se estava inserido. O artista pop Andy Warhol, 

utilizava com freqüência elementos comerciais em suas obras, para ironizar a massificação e 

as novas formas de produção. Andy Warhol era ousado e iniciou sua carreira como desenhista 

publicitário, utilizou também técnicas publicitárias para se auto promover. Em suas obras, 

Warhol não criou, ele simplesmente se apropriou de algumas imagens e objetos do design 

comercial, utilizando imagens prontas, faz uma reciclagem com algumas mudanças e a 

oferece ao campo das artes.  

 O movimento Pop Art é importante para a arte e para contar a história da década de 50 

e 60. O movimento se expressou através das imagens da época e do que estava acontecendo, 

refletindo nas obras o ambiente do momento. 

 Então, descobrimos como a arte apropria-se de elementos da publicidade, ela foi 

utilizada como uma forma de expressão, elaborada em uma época em que a publicidade 

estava se afirmando e tinha muita força, e acima de tudo era muito usada. A saturação e as 
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formas de se fazer anúncios, ficou marcada, pois foi na década de 50 que a publicidade foi 

tirada a prova e assegurou-se como uma verdadeira técnica de venda, eficiente e confiável. 

 O movimento Pop Art utilizou também as imagens do design industrial para narrar os 

acontecimentos e as novidades da época.  

 Ao questionarmos sobre a apropriação de elementos publicitários pelos artistas da Pop 

Art, houve a necessidade de estudar os fenômenos, que abriram espaço e permitiram que se 

fosse possível utilizar elementos do design comercial em obras de artes. Nossa pesquisa 

engloba reconhecer alguns artistas e movimentos artísticos que contribuíram para o 

aparecimento de referências comerciais inseridas na arte.   

 O artista Francês, Henri de Toulouse-Lautrec é importante para o enriquecimento da 

publicidade, pois ele foi um dos pioneiros na elaboração de cartazes. Utilizando técnicas 

artísticas da litografia, Lautrec elaborou anúncios e engrandeceu o cenário da publicidade. 

Neste momento, no começo da produção de cartazes publicitários, percebe-se que ninguém 

melhor para produzir tal, do que um artista. Dessa forma, técnicas artísticas estão implantas na 

publicidade. Toulouse-Lautrec, faz o processo inverso desta pesquisa, onde através dele a arte 

se apropria da publicidade. Ele foi incorporado ao estudo, pois além de utilizar métodos 

artísticos na produção do cartaz publicitário, foi importante para a construção do 

conhecimento a respeito do tema.         

 Pesquisando sobre o assunto, descobrimos o movimento Dadá, que foi um fenômeno 

da história da arte que contestou as formas tradicionais do fazer artístico e encorajou artistas a 

contestar a arte. Dessa forma, contribuiu para dar mais liberdade à arte, possibilitando 

reformulações. Decorrente da data de 1915, o movimento Dadá se iniciou em conseqüência da 

primeira grande guerra e foi marcado pela revolta ao conformismo, e pelos questionamentos a 

respeito da sociedade, da política e sobre as formas de se produzir arte.  

 Os dadaístas consideravam a arte como uma coisa feita por pessoas comuns, e não por 

artistas superiores enquanto criadores. Com o movimento Dadá, abrem-se novos horizontes e 

a arte pode recriar seu conteúdo com mais liberdade.  

 Deparamos-nos com o artista Marcel Duchamp, que revolucionou o mundo da arte. 

Duchamp é o responsável pela idéia do ready-made, que consiste no transporte de um 

elemento da vida cotidiana, a princípio não reconhecido como artístico, para o campo das 

artes.  

  Marcel Duchamp fez o que os Dadaístas se propunham, e contribuiu para alargar as 

formas de expressão artísticas.  Após Duchamp, os artistas recebem mais liberdade e a arte 

desvincula-se das formas tradicionais.       
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 Pesquisando Duchamp, descobrimos a arte conceitual e que ele foi um dos precursores 

deste movimento que acreditava que á idéia, valia mais que a obra em si.  Em meados da 

década de 1960, o movimento privilegiava a idéia ou conceito e deixava em segundo plano os 

meios de execução.    

 Entre outros materiais utilizados pela arte conceitual, encontramos objetos 

industrializados que são retirados de sua função original e inseridos dentro de galerias, com o 

título de arte. Esse fenômeno rompe a arte e divide a história da arte em dois momentos: antes 

e depois de Duchamp.  

 Após Duchamp, os artistas ganham muita liberdade e flexibilidade no ato de executar 

sua arte. Desta forma, se ganha um ilimitado número de opções na elaboração da obra, 

materiais de diferentes tipos, objetos industrializados, inclusive a publicidade ganham acesso 

e são utilizados como parte integrante de obras de arte.  

 Os artistas Pop, que utilizaram em suas obras imagens comerciais, estavam utilizando 

o que estava em voga na sua época. Para além de ironizar o consumo de massa, e a freqüente 

e massiva utilização da publicidade, carregar o testemunho histórico do momento e expressar 

através da arte o cotidiano.   

 Com o capítulo da indústria cultural, esclarecemos dúvidas sobre as formas de 

transformação da mercadoria em cultura e da cultura em mercadoria. Ao nos servirmos das 

idéias de Walter Benjamim, Theodor Adorno e Max Horkheimer, entre outros, realizamos 

importantes levantamentos a respeito dos pontos positivos e negativos da massificação e 

veiculação da cultura, através dos meios de comunicação para a massa.  

 A indústria cultural é um fenômeno que procura transformar as práticas e os valores 

culturais da modernidade em mercadoria comercial, além de impedir a formação de 

indivíduos autônomos. Da mesma forma, busca com grande força produzir desejos e 

necessidades nas pessoas e torná-las incapazes de questionar sobre suas formas de consumir. 

 A publicidade tem um papel importante dentro deste processo, pois ela é uma 

ferramenta deste sistema, que explicita o princípio desta cultura em seu processo significativo. 

Ela desempenha, desta forma, importante papel dentro da cultura de consumo, traduzindo em 

imagens e sons as mensagens que estabelecem uma relação estetizada e estilizada cujo sentido 

maior é a promoção da cultura de consumo.  

 O conceito de indústria cultural configura-se como forma mercantil da cultura de 

maneira autoritária procurando adequar as mercadorias culturais às massas e também as 

massas às mercadorias. Com o termo massas busca-se a homogeneização das classes sociais. 

Tanto os indivíduos das classes menos favorecidas quanto das mais altas, mais favorecidas, 
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são seduzidos da mesma maneira pela indústria cultural. Ao mesmo tempo em que se 

encontram distanciados, mostram-se bastante próximos.  

 As obras de arte neste período passaram a ser banalizadas, a obra passou a incorporar 

uma forma de simples mercadoria de consumo da pós-moderna indústria cultural, com âmbito 

meramente comercial, abandonando a noção de arte para recriar uma espécie similar de 

mercadoria cultural.  A obra de arte deixa de ser subjetiva e perde suas qualidades enquanto 

arte passando a ser considerada como mercadoria da indústria moderna. 

 Com a realização deste estudo, podemos notar que a arte e a publicidade sofreram 

mudanças relativamente significantes durante o período da indústria cultural. A arte se 

descaracteriza e a publicidade imprime sua força. Também como resultado do estudo, 

levantamos hipóteses as prováveis razões que permitiram e influenciaram a utilização de 

elementos publicitários pela arte.   
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 5. CONCLUSÃO 

  

 Por tudo o que foi proposto neste Trabalho Final de Graduação, conclui-se que os 

objetivos iniciais foram atingidos. Confirmamos as hipóteses levantadas anteriormente ao 

afirmar que a arte apropriou-se de elementos publicitários, com ênfase no movimento da Pop 

Art, em decorrência principalmente da grande e massiva utilização da publicidade na década 

de 50. Alguns artistas pop utilizaram referências comerciais em suas obras, para se expressar, 

registrar os acontecimentos da época e sobre tudo para criticar as novas formas de consumo.       

 Fica claro, que esse fenômeno de utilização de elementos publicitários pela arte 

somente foi possível, devido a alguns artistas e movimentos anteriores que de alguma forma 

contribuíram para romper com as tradicionais formas do fazer artístico. Em conseqüência, 

oferecendo maior liberdade e alargando as maneiras de elaboração da arte. 

 A publicidade na década de 50, possuía as habilidades necessárias para alcançar os 

resultados esperados pelo sistema capitalista. Desta forma, era utilizada em grande escala para 

promover o consumo de massa.   

 As imagens predominantes na sociedade desta época caracterizavam-se por anúncios 

comerciais, identidades visuais, design de embalagens, referências da publicidade, dos meios 

de comunicação, entre algumas outras. Assim, os artistas pop estudados simplesmente se 

apropriaram de algumas imagens desta enorme gama existente, reciclando e elaborando sobre 

elas algumas modificações, estruturando seu sentido primeiro, para expressar uma nova idéia 

através delas.  

 Portanto, conclui-se que a Pop Art apropriou-se das imagens existentes na época, para 

utilizar em suas obras e se expressar através delas.   

 Através do método de pesquisa bibliográfica, confirmamos as hipóteses e atingimos ao 

objetivo inicial da pesquisa, mostrando a influência da publicidade no período após a segunda 

guerra mundial.   

 A pesquisa se fez relevante para melhor entendermos sobre a relação de integração da 

arte com a publicidade, além de contribuir para a construção do conhecimento a respeito dos 

temas que rodearam o estudo, como a publicidade, a arte e a indústria cultural.  
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 7. ANEXOS 
 7.1 Henri de Toulouse-Lautrec 
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 7.2 Marcel Duchamp 
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7.3 Andy Warhol 
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7.4 Richard Hamilton 
 
 

 


