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RESUMO 
 
O presente trabalho teve como principal objetivo analisar a utilização da publicidade pela arte, 
como forma de aproximar-se do popular, tendo como objeto de estudo a 6ª Edição da Bienal 
do Mercosul. Dessa forma, buscou-se observar o atual cenário da arte contemporânea e da 
comunicação, abordando referenciais teóricos que tratam de consumo cultural, cultura 
popular, publicidade e propaganda, Bienal do Mercosul e arte. Por fim, realizou-se uma 
análise da campanha publicitária desenvolvida para a 6ª edição da mostra, desenvolvida pela 
agência SLM Ogilvy, para identificar as ferramentas publicitárias utilizadas para aproximar-se 
do popular e compreender como este evento é apreciado e recebido pelo público. 
 
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Bienal do Mercosul, Campanha Publicitária, 
Popularização, Cultura. 
 
ABSTRACT 
 
This work had as main objective to analyze the use of advertising for art as a way of 
approaching the popular, where the object of study the 6th edition of the Mercosul Biennial. 
Thus, we attempted to observe the current scenario of contemporary art and communication, 
addressing theoretical frameworks that deal with consumer culture, popular culture, 
advertising and propaganda, the Mercosul Biennial and art. Finally, there was an analysis of 
the publicity campaign for the 6th edition of the show, developed by agency Ogilvy SLM, to 
identify the advertising tools used to approach the people and understand how this event is 
appreciated and received by the public. 
 
Keywords: Contemporary Art, Bienal do Mercosul, Advertising, Popularization, Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A arte e sua veiculação na mídia representam, para alguns artistas, a oportunidade de 

difundir suas idéias e uma maneira de divulgar sua(s) obra(s). O resultado que essa 

visibilidade proporciona se traduz na possibilidade de manter e dar continuidade à elaboração 

de sua obra. A propaganda vem sendo utilizada como ferramenta para essa visualização da 

arte. Surge a idéia de promover esses pensamentos artísticos tornando-os populares, 

aproximando-os mais do público. 

 
O que é a arte não é apenas uma questão estética: é necessário levar em conta como 
essa questão vai sendo respondida na intersecção do que fazem os jornalistas e os 
críticos, os historiadores e os museólogos, os marchands, os colecionadores e os 
especuladores. Da mesma forma, o popular não se define por uma essência a priori, 
mas pelas estratégias instáveis, diversas, com que os próprios setores subalternos 
constroem suas posições, e também pelo modo como o folclorista e o antropólogo 
levam à cena a cultura popular para o museu ou para a academia, os sociólogos e os 
políticos para os partidos, os comunicólogos para a mídia. (CANCLINI, 1998, p 23) 

 

É percebido que cada vez mais, a produção artística tem características de e atua como 

mercadoria, produto produzido, divulgado e consumido nos meios de comunicação de massa, 

nos anúncios, em promoções, nos shoppings. Por atuar como mercadoria, está sujeita a todos 

os modos de operação mercadológica que qualquer outro produto possui, inclusive o consumo 

rápido, superficial e descartável. Porém atualmente sendo muito mais próxima da mídia, a arte 

passou a fazer parte do universo imagético do conjunto social de uma maneira diferente dos 

velhos moldes clássicos, pois agora ela atinge de forma extremamente ampla, não sendo mais 

restrita apenas aos pequenos grupos. 

De qualquer forma, é necessário levar em consideração que o fato de a arte entrar para 

o universo mercadológico, de uma forma tão mais intensa, não retira dela suas qualidades e 

seus valores intrínsecos, conquistados ao longo dos séculos de pesquisa, técnica e história da 

arte. Segundo Ramos (2006, p 17), 

 
as ações de marchands, colecionadores, instituições culturais, escolas e 
universidades, assim como jornais e revistas especializadas, são formuladas numa 
complexa rede de interesses – que poderia ser chamada de mercado – responsável 
pela manutenção de toda a estrutura “necessária” para a arte. Essa estrutura, por se 
constituir de inúmeras pessoas, não contém uma linha mestra, um segmento puro e 
comum, mas produz formas sobrepostas de conceitos, com formas sobrepostas de 
atuação. A pós-modernidade, a discussão e pesquisa dos autores que tratam desse 
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assunto, assim como a pesquisa técnica e conceitual sobre os modos de produção e 
exibição da arte para os diferentes públicos, permitiu a compreensão dessa 
pluralidade e a libertação das amarras que o pensamento racional sempre 
determinou. (RAMOS, 2006, p 17) 
 

Entre a inquietação e a indiferença, o cenário pós-moderno apresenta que não existe 

mais um conjunto de classificações fixas daquilo que chamamos de cultura, de arte ou de 

saber. Entre a produção e a recepção, e sua ligação com a arte, com a vida e com a educação, 

a presença e a atuação da mídia, além de inevitável, pode vir a contribuir positivamente para 

que o acesso às múltiplas informações da contemporaneidade amplie os modos de ver e fazer 

cultura. 

 
Essa pós-modernidade, que assinala o aumento da importância da cultura, mediante 
a saturação de signos, mensagens e o envolvimento híbrido da mídia com a vida 
cotidiana, nos permite dizer que tudo na vida social tornou-se cultural. (JAMESON, 
1985 & BAUDRILLARD, 1997) 

 

A Bienal do Mercosul, caso que será abordado neste trabalho final de graduação, é um 

grande acontecimento de artes plásticas que ocorre no Brasil. É uma época muito bem 

aproveitada pela mídia, que coloca as artes plásticas na pauta de suas agendas. A escolha pelo 

tema e pelo objeto de estudo deste trabalho é dado a partir desta inquietação: é uma 

mobilização social e cultural que, ao promover a arte, desloca seu caráter erudito em direção 

ao popular, promove a aproximação dos artistas e suas obras ao público. Eis que ressalta uma 

das questões a serem descobertas neste estudo, o qual é desvendar como a arte faz uso da 

propaganda para vender/divulgar seu produto. 

Uma das formas de aproximação com o público é a forma com que os mesmos tomam 

conhecimento deste grande evento artístico-cultural: a sua forma de divulgação. A agência de 

publicidade e propaganda SLM Ogilvy, de Porto Alegre/RS, foi a agência escolhida para a 

realização da campanha da 6ª edição da Bienal do Mercosul, prevista para acontecer de 01 de 

setembro a 18 de novembro de 2007. 

Durante o estudo realizado pela SLM, percebeu-se que a arte contemporânea, a qual é 

o objeto de uma exposição como a da Bienal, sofre grande preconceito já que, quando é 

pensado em pessoas comuns (donas de casa, trabalhadores das mais diferentes classes sociais, 

idades e níveis culturais), sabemos que é um público que não possui convívio com a arte, não 

compra, não freqüenta exposições, não entende de arte. Esta questão veio ao encontro da 

inquietação do presente trabalho, de forma a evidenciar que a arte deixa o caráter cultural e 
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passa a ser vista como um entretenimento, visto que quando esse público, ao pensar em 

exposições, imagina que não vai entender. Apenas visitará a Bienal convencido que pode ser 

divertido – seja por algum benefício direto que eventualmente tenha, seja por achar que pode 

ser um programa diferente com a família. 

Partindo destas idéias, este estudo irá buscar como a arte utiliza as ferramentas da 

publicidade para vender seu produto, no caso a Bienal do Mercosul, identificando através do 

perfil do público sua influência e relação mídia x arte no contexto gaúcho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para esse estudo, para melhor compreensão do que será abordado, foi feita a escolha 

dos autores e conceitos a seguir. 

 

 

2.1. PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

Na língua portuguesa, Publicidade e Propaganda são palavras usadas ou como 

sinônimos, ou com significados distintos. Ambas as palavras podem se referir à atividade de 

planejar, criar e produzir anúncios (agência de publicidade ou agência de propaganda). 

Existem algumas situações em que publicidade significa tornar algum fato público, tornar 

visível algum acontecimento, assim como a propaganda pode significar a difusão de crenças e 

ideologias.  

A confusão gerada ao se dizer o que é publicidade e o que é propaganda, ganha 

tamanho nas traduções de textos do inglês para o nosso português. Existe, no inglês, uma 

distinção bem clara entre os termos advertising, propaganda e publicity: o primeiro refere-se 

as atividades de planejamento, criação, produção e veiculação paga de mensagens comerciais 

ou institucionais; o segundo é toda a veiculação de mensagens focando à difusão de crenças e 

ideologias; e o terceiro, por sua vez, significa todas as ações institucionais visando à geração 

de matérias não pagas nos meios de comunicação de massa ou a divulgação boca-a-boca. 

Conforme Rabaça e Barbosa (2002), citado em Santos (2005, p 16), “os próprios 

textos das leis que regulamentam a atividade e a profissão são omissos na distinção entre 

esses dois termos e as usa indistintamente, muitas vezes como recurso estatístico para se 

evitar a repetição vocabular”. Ou seja, não existe norma alguma que eduque a utilização dos 

dois termos. Portanto, na prática, ambos os termos são usados indistintamente (por isso a 

confusão do que é publicidade e o que é propaganda). Para dar início a esse estudo, optou-se 

em definir estes termos para melhor ser entendido e poder distingui-los. 

Segundo Santos (2005, p 17) 

 
Publicidade é todo o processo de planejamento, criação, produção, veiculação e 
avaliação de anúncios pagos e assinados por organizações específicas (públicas, 
privadas ou do terceiro setor). Nessa acepção, as mensagens têm a finalidade de 
predispor o receptor a praticar uma ação específica (por exemplo, comprar um 
produto). Essa ação tem localização no tempo e no espaço, podendo ser 
quantificada. 
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Propaganda visa mudar a atitude das pessoas em relação a uma crença, a uma 
doutrina ou a uma ideologia. Embora muitas vezes utilize as mesmas ferramentas da 
publicidade, a propaganda não tem a finalidade de levar as pessoas a praticarem uma 
ação específica ou imediata. Ela visa a uma mudança das atitudes do público em 
relação a uma idéia. Tem lugar na mente dos indivíduos ou no imaginário social e é 
de difícil quantificação. (SANTOS, 2005, p 17) 

 

Quando se menciona Publicidade ou Propaganda hoje, é praticamente inevitável que 

seja associada à idéia de uma agência de Propaganda (ou Publicidade). Segundo Martins 

(2004, p 33), mesmo que a legislação não obrigue o anunciante a fazer uso de uma agência, 

são raras as empresas de médio porte que não venham a buscar os serviços de uma agência, 

independente de seu tamanho. Ainda citando Martins (2004, p 33), a agência de Propaganda 

nada mais é que uma prestadora de serviços. Nela não é produzido nada de fisicamente 

palpável; da mesma forma que não coloca de nada ‘concreto’ à sua disposição que não seja 

talento, experiência e criatividade. Em resumo, a agência produz idéias e oferece os meios 

necessários para a realização destas idéias. 

No momento em que é solicitada uma prestação de serviços a uma agência, esta parte 

para o estudo do mercado do anunciante, o perfil socioeconômico e comportamental do 

público-alvo e mais uma série de variáveis para assim, fazer uma proposta que não precisa 

ser, necessariamente, uma grande campanha publicitária. Conforme Martins (2004, p 34), “se 

a ação proposta envolver uma campanha publicitária, a agência irá criar e desenvolver todas 

as peças publicitárias necessárias: comerciais de TV, de rádio, anúncios de revistas e tudo 

mais”. Tendo estas definições, cabe esclarecer que uma campanha publicitária, em suma, nada 

mais é que o conjunto de anúncios (peças publicitárias) inserido em um único planejamento 

para um determinado anunciante. Uma das suas principais características que é percebida, 

sendo qual forem os meios ou ações utilizadas, as peças que a constituem deve manter uma 

unidade entre si, tanto no texto quanto na arte, para assim ter identidade entre eles e assim 

aumentar o impacto com a campanha. 

 

 

2.2. ARTE E ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

Definir o que é Arte, assim como publicidade e propaganda, é uma coisa difícil. Se a 

busca pela definição for por uma resposta clara e definitiva, não será possível: elas são 

divergentes, contraditórias, além de freqüentemente se pretenderem exclusivas, propondo-se 

como solução única. 
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Sabemos que a Mona Lisa, a Nona Sinfonia de Beethoven, a Divina Comédia, a 

Guernica de Picasso ou o Davi de Michelangelo são obras de arte. Mesmo sem termos uma 

definição clara e lógica do conceito, somos capazes de identificar algumas produções da 

cultura em que vivemos como sendo arte. Assim, é possível dizer que arte são certas 

manifestações da atividade humana diante das quais nosso sentimento é admirativo, 

provocando alterações nas nossas percepções e apurando o senso estético. 

Segundo Coli (2002) “para decidir o que é ou não arte, nossa cultura possui 

instrumentos específicos. Um deles, essencial, é o discurso sobre o objeto artístico, ao qual 

reconhecemos competência e autoridade. Desse modo nossa cultura prevê instrumentos que 

determinarão, por mim, o que é ou não arte”. Sendo assim, o importante é termos em mente 

que o estatuto da arte parte para uma definição abstrata, lógica ou teórica, do conceito, mas de 

atribuições feitas por instrumentos de nossa cultura, dando dignidade aos objetos sobre os 

quais ela recai. 
 

A arte é uma atividade plural, múltipla – cultural –, que traz um envolvimento 
indissociável entre experiências perceptivas, emocionais e intelectuais. O que 
comumente chamamos de criatividade é a transubstanciação entre os vários modos 
de percepção, concepção e configuração. (DIAS, 2002, p 97) 

 

Quando examinada atentamente nos dias atuais, a arte ressalta uma desconcertante 

profusão de estilos, formas, práticas e programas. Conforme Archer (2001), de início, parece 

que, quanto mais olhamos, menor é a certeza que podemos ter quanto aquilo que, afinal, 

permite que as obras sejam qualificadas como “arte”, ao menos de um ponto de vista 

tradicional. Ainda para Archer (2001), 

 
por um lado, não parece haver mais nenhum material particular que desfrute do 
privilégio de ser imediatamente reconhecível como material da arte: a arte recente 
tem utilizado não apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, som, palavras, 
pessoas, comida e muitas outras coisas. Hoje existem poucas técnicas e métodos de 
trabalho, se é que existem, que podem garantir ao objeto acabado a sua aceitação 
como arte. (ARCHER, 2001) 

 

Dando início a sua Teoria estética, Theodor Adorno ressalta a afirmação de que “hoje 

aceitamos sem discussão que, em arte, nada pode ser entendido sem discutir e, muito menos, 

sem pensar.” Mesmo o fato de como a arte constitui um desafio ao equilíbrio social 

estabelecido foi colocado em questão. Segundo Archer (2001), era justamente o que queria ser 

dito quando se descrevia algo como moderno ou vanguardista que começava a mudar. A 
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riqueza e a vasta diversidade da prática artística contemporânea, no entanto, “não são 

sintomáticas de um estado de coisas caótico; certos temas principais revelam-se por meio de 

um estudo da arte dos últimos quarenta anos.” Nota-se que em especial, os artistas 

reexaminaram alguns dos gestos da vanguarda modernista realizados anteriormente, passando 

a dar uma reinterpretação e a desenvolvê-los. 

É posto em conexão as obras bastante diversas associadas ao Pop e ao Minimalismo 

por uma apreciação renovada da relação entre a arte e a vida cotidiana. Para Clement 

Greenberg, crítico norte-americano, toda obra dos anos 60 (o pós-minimalista, incluindo o 

Conceitualismo, a Land Art, a Performance e a Body Art) trouxe um desafio a narrativa 

modernista da história da arte. Conforme Archer (2001), 

 
uma conseqüência desse desafio foi o reconhecimento de que o significado de uma 
obra de arte não estava necessariamente contido nela, mas às vezes emergia do 
contexto em que ela existia. Tal contexto era tanto social e político quanto formal, e 
as questões sobre política e identidade, tanto culturais quanto pessoais, viriam a se 
tornar básicas para boa parte da arte dos anos 70. O fator fundamental foi o impacto 
da teoria feminista, de permanente significado. (ARCHER, 2001) 

 

A arte, desse modo, passa a se aproximar de outras artes – havendo uma troca de 

influências recírpocas – e também da vida cotidiana. Eis que surge o esforço para superar a 

separação de sujeito e obejto, que segundo Netto e Goldberger (1969, p 25) é a arte-jogo: 

requer a participação ativa do espectador, e que lhe quer comunicar uma certa energia 

existencial em seu estado bruto, o que poderia ser chamado de ‘suplemento de alma’, em 

outras palavras, uma nova alegria de viver. Ainda em Netto e Goldberger (1969, p 25), “a arte 

tende a se tornar um produto de consumo novamente extensivo a todos. A arte vem preencher 

o vazio do espírito. A redução das horas de trabalho traz o problema do lazer: o artista será o 

poeta do tempo livre e o engenheiro do bem estar no lazer.” Com isso, pode-se dizer que o 

público passa a aceitar a nova arte. 

 

 

2.3. CONSUMO CULTURAL 

 

Para um melhor entendimento do consumo cultural, faz-se interessante compreender o 

que é cultura. Segundo Johnson (1995, p 59/60) apresenta em seu Dicionário de Sociologia, a 

cultura “é o conjunto acumulado de símbolos, idéias e produtos materiais associados a um 

sistema social, seja ele uma sociedade inteira ou uma família.” Ainda para este autor, a cultura 
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apresenta características materiais e não-materiais: o que é construído na vida social coletiva 

está ligado ao aspecto material; já no que diz a aspectos não-materiais, entram os símbolos até 

mesmo idéias que moldam as relações, as atitudes, as crenças, os valores e as regras que 

existem no convívio social. 

Coelho (2004), em seu Dicionário Crítico de Política Cultural, afirma que cultura não 

diz respeito só às atividades tradicionais como a pintura, a literatura ou o cinema, mas 

também as diversas linguagens como a cultura popular, a publicidade, o comportamento, o 

consumo, entre outros. Já para Canclini (2005, p 32), “a cultura é um processo de montagem 

multinacional, uma articulação flexível de partes, uma colagem de traços que qualquer 

cidadão de qualquer país, religião e ideologia pode ler e utilizar.” Os objetos deixam de ter 

relação de fidelidade com seu território originário e passam a se tornar internacionalizados, 

incorporando bens materiais e simbólicos de outras sociedades. Dessa forma, pode-se pensar 

em cultura com maior abrangência, de maneira que caracteriza o modo de vida da sociedade 

como um todo, ou de cultura como cultivo da intelectualidade. 

Os processos culturais estão ligados com as relações sociais, principalmente, conforme 

Johnson (1999, p 13), “com as relações e as formações de classe, com as divisões sexuais, 

com a estruturação racial das relações sociais e com as opressões de idade”. Cultura abrange 

poder, colaborando para produzir assimetrias nas competências dos indivíduos e dos grupos 

sociais para definir e satisfazer suas necessidades. A cultura não é um campo independente 

nem externamente determinado, mas um lugar em que existem diferenças e lutas sociais, pois 

segundo Costa (2000, p 24) “a cultura se define socialmente como modo de vida”. 

Chegando a este pensamento, deve-se refletir quanto ao acesso dos indivíduos a essa 

cultura, a qual não é igual para todos, pois, de acordo com Fracasso e Borsoi (2009, p 2),  

 
enquanto uma minoria recebe “cultura” desde cedo, e por este motivo sabe 
diferenciar o que é bom do que é ruim e valorizar a real cultura (enquanto cultivo da 
intelectualidade), a grande maioria da população aceita como cultura aquilo que a 
mídia lhes oferece, que na maior parte das vezes é nada mais do que entretenimento. 
(FRACASSO; BORSOI, 2009, p 2) 

 

Ainda citando Fracasso e Borsoi (2009, p 2), podemos dizer que o que é produzido em 

termos de cultura passa a ser parte de um conjunto da atividade econômica, deixando de ser 

sinônimo de criações artísticas e literárias. 

 
A produção de bens culturais adquire certa liberdade de criação, e o acesso a esses 
bens também é facilitado, porém, ele passa a se adaptar ao mercado; para gerar 
lucros, torna-se necessário que estes bens sejam elaborados viabilizando um 
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interesse muito maior dos compradores, tem que ser atrativo, o comprador tem que 
desejar, seja o produto em si ou o que este pode lhe proporcionar. 
(FRACASSO;BORSOI, 2009, p 2) 

 

Para Schmidt (2006, p 11) 

 
a relação entre cultura e mídia – seja ela local ou global - é um jogo de ecos onde a 
realidade é um conjunto de informações produzidas por ambas, e os cidadãos 
formam o público consumidor e ao mesmo tempo comunicador. Analisar esse 
processo é, portanto, realizar um estudo dos processos comunicacionais inerentes às 
manifestações populares e folclóricas. (SCHMIDT, 2006, p 11) 

 

Nota-se que o fenômeno da globalização e o desenvolvimento da mídia, segundo 

Freitas (2009, p 7), “estão gerando modificações nas culturas, não no sentido de produzir o 

fim delas, mas promovendo novas formas de interação e de estar no mundo”. Para Ortiz 

(1996, P 33), quando uma cultura passa a ser mundializada não significa o extermínio das 

demais manifestações culturais, porém uma cultura que coabita e se mantém delas. “O modo 

de produção industrial, aplicado ao domínio da cultura, tem a capacidade de impulsioná-la no 

circuito mundial. O que se encontrava restrito aos mercados nacionais, agora se expande” 

(ORTIZ, 1996, p 56). 

Segundo Canclini (2005, p 35), é de costume imaginar o consumo como “o lugar do 

suntuoso e do supérfluo, no qual os impulsos primários dos indivíduos poderiam alinhar-se 

com estudos de mercado e táticas publicitárias.” Na linguagem popular, consumir costuma ser 

relacionado a gastos inúteis e compulsões irracionais. Para melhor compreensão, Canclini 

(2005, p 60) propõe uma definição: “o consumo é o conjunto de processos socioculturais em 

que se realizam a apropriação e os usos dos produtos.” Para Castells (1974, apud CANCLINI, 

2005, p 61/62), “o consumo é um lugar onde os conflitos entre classes, originados pela 

desigual participação na estrutura produtiva, ganham continuidade em relação a distribuição e 

à apropriação dos bens.” Ou seja, o ato de consumir é uma forma de participar de um cenário 

de disputas por aquilo que a sociedade cria e pela maneira de usá-los. 

 

 

2.4. CULTURA POPULAR 

 

A influência crescente da cultura popular veiculada pelos meios de comunicação de 

massa, conforme Strinati (1999, p 13), adquire maior importância sobre a vida das pessoas das 

sociedades capitalistas. A cultura popular é importante também em outras sociedades antigas 
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e contemporâneas. Nas sociedades dispostas em classes, a cultura é uma atividade que têm 

por objetivo a produção de um conhecimento e de um gosto que, a partir das universidades e 

das academias, são divulgados entre as diversas camadas sociais como os mais belos, os mais 

corretos, os mais adequados, os mais plausíveis, entre outros fatores. Para Arantes (1982, p 

09), “ser culto” é uma condição que junta várias qualidades: ter razão, ter bom gosto ou 

“saber ter conhecimento, estar informado”. 

A maioria dos autores pondera a “cultura popular” como “folclore”, ou seja, como um 

conjunto de objetos, práticas e concepções (sobretudo religiosas e estéticas) consideradas 

“tradicionais”. Segundo Arantes (1981, p 16), esse ponto de vista, profundamente enraizado 

entre muitos pesquisadores, é, também, parte importante das opiniões correntes na sociedade 

já que, repetidamente, informam os livros didáticos e estão presentes nos museus e promoções 

oficiais de arte e cultura. 

As contradições na história do conceito de cultura popular são claramente apontadas 

por Raymond Williams, citado em Strinati (1999, p 20). Tendo como referência uma 

“mudança de perspectiva” entre os séculos XVIII e XIX, notou: 
 

Popular era o que podia ser tomado do ponto de vista do povo, e nada tinha a ver 
com aqueles que aspiravam cair em suas graças ou obter poder. Entretanto, 
permaneceu um sentido mais antigo, com duas conotações. Podia ser tanto um “tipo 
inferior de trabalho” (cf. literatura e imprensa popular em posição a imprensa de 
qualidade), quanto “uma obra deliberadamente agradável” (jornalismo popular em 
oposição a jornalismo democrático ou de entretenimento). Mais tarde vigorou outro 
significado de “coisa apreciada por muitos”, que prevaleceu. A acepção mais 
recente, que equivale a “cultura feita pelo próprio povo”, difere de todas as demais. 
Freqüentemente é deslocada para o passado, ao ser equiparada com a cultura folk. 
Mas trata-se de uma importante ênfase moderna. (WILLIAMS, 1976, p 199) 

 

Alguns dos pesquisadores mais sofisticados idealizam as manifestações culturais 

“tradicionais” como resquício da cultura “culta” de outras épocas (algumas vezes de outros 

lugares), filtrada ao longo do tempo pelas sucessivas camadas da estratificação social. Nesse 

sentido, para Arantes (1981, p 16), afirma-se: “o povo é um clássico que sobrevive”. Em 

exposições ou museus de cultura popular, por exemplo, na maioria das vezes os países são 

representados como mosaicos de regiões internamente homogêneas, como se as fronteiras 

administrativas e a variação ecológica correspondessem estritamente a diversidade cultural. 
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2.5. BIENAL DO MERCOSUL 

 

2.5.1. O Mercosul 

 

Antes de mais nada, o Mercosul é um projeto comercial. Para melhor entendimento do 

objeto de estudo do presente trabalho, julga-se importante uma breve definição do que é o 

Mercado Comum do Sul (Mercosul), quem e o que o envolve. 

O Mercosul, constituído pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, foi estabelecido 

por meio do Tratado de Assunção em 1991. De acordo com o site do Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), pouco se avançou em relação à profundidade do processo de integração 

regional, o qual está longe da União Aduaneira prevista para 1994, contudo ampliou-se sua 

área de abrangência com a entrada de membros-associados, como o Chile (1996), a Bolívia 

(1997), o Perú (2003) e a Venezuela (2004), culminando em 2005 com o acordo entre 

Mercosul e o Pacto Andino que deflagra a proposta de criação da Comunidade Sul-Americana 

de Nações. 

Este Mercado Comum envolve dimensões econômicas, políticas e sociais, o que é 

possível inferir da diversidade de órgãos que o compõem, os mesmos cuidam de temas tão 

diversos quanto, por exemplo, agricultura familiar ou cinema. Ainda de segundo o site do 

MRE, no aspecto econômico o Mercosul adquire, atualmente, o caráter de União Aduaneira, 

mas seu fim é constituir-se em verdadeiro Mercado Comum, seguindo os objetivos 

estabelecidos no Tratado de Assunção. 

 

2.5.2. A Bienal 

 

O principal evento de artes plásticas no Brasil é a Bienal de São Paulo. É uma mostra 

de âmbito internacional, organizada pela Fundação Bienal de São Paulo, desde 1951. Criada 

por Francisco Matarazzo Sobrinho (1898 – 1977), no âmbito das atividades do Museu de Arte 

de São Paulo, a Bienal de São Paulo pretendeu romper o isolamento cultural em que se 

encontrava o Brasil, estabelecendo intercâmbio com os principais centros artísticos do mundo. 

Um esforço conjunto que tentava unir a América Latina ao circuito internacional de arte e a 

bienal funcionou como mecanismo de divulgação e estabilização da arte moderna e do campo 

artístico internacional (BUENO, 1999, p 151).  
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Muitas vezes o que historiadores omitem do passado desvenda a matéria da qual pode 

vir a ser uma verdadeira história das estratégias e dos mecanismos que movimentam os dados 

no jogo da cultura. Segundo Fidelis (2005, p 29), seus movimentos compõem o fundamento 

da paisagem cultural. Será a história de tais movimentos que irão mostrar as formas de poder 

e o conhecimento provocados em um momento cultural particular. Nesse caso, Fidelis (2005, 

p 29) afirma que se trata de considerar esse contexto como o da “criação de um mercado 

comum envolvendo os países do Cone Sul e aquele no qual se originou a idéia da criação da 

Bienal do Mercosul”. Ao que se refere à construção da memória coletiva, a condição que 

Fidelis (2005, p 29) aponta não poderia ser processada de forma diferente com a Bienal do 

Mercosul e com as versões que motivaram a constituição da Fundação Bienal de Artes 

Visuais, que a promove a cada dois anos. 

O Estado do Rio Grande do Sul sempre buscou a condição de terceiro pólo de artes 

plásticas no país, estabelecendo seu lugar junto às disputas do conhecido eixo cultural Rio-

São Paulo. Há muito, de acordo com Fidelis (2005, p 29), o desejo de realizar um evento de 

porte internacional existia de maneira oculta no imaginário da comunidade artística do Estado. 

Inúmeros são os fatores e eventos que podem ser apontados como antecessores das condições 

que tornaram possíveis as que foram necessárias para a criação da Bienal do Mercosul. Entre 

elas, Fidelis (2005, p 29) cita a profissionalização do meio artístico, que vinha acontecendo 

com os programas desenvolvidos pelo Instituto Estadual de Artes Visuais, a fundação do 

Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul até eventos mais específicos, como os 

Encontros Latino-Americanos de Artes Plásticas, promovidos pelo Conselho de 

Desenvolvimento Cultural (CODEC) e, em seguida, pelo Instituto Estadual de Artes Visuais. 

Fidelis (2005, p 29) ainda menciona que 

 
estes últimos, embora muitas vezes realizados sob opiniões contraditórias de muitos 
dos profissionais do meio e com promessas de integração cultural, contribuíram 
significativamente para que a possibilidade de uma integração latino-americana na 
área de artes plásticas pudesse futuramente tomar forma, ainda que muito pouco 
tenham guardado de suas originais discussões e propostas, a não ser pela intenção de 
uma integração cultural pensada de maneira abrangente. (FIDELIS, 2005, p 29) 

 

A vontade de realizar exposições que proporcionassem visibilidade à produção 

gaúcha, em um contexto latino-americano, há muito era apresentada de forma oculta nos 

mecanismos institucionais públicos. Os encontros (ELAAP – Encontro Latino-Americano de 

Artes Plásticas) tinham como objetivo levantar questões referentes à arte latino-americana de 

modo a colocá-las na ordem do dia da discussão internacional. Porém, de acordo com Fidelis 
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(2005, p 30), seria ingênuo acreditar que isso pudesse ser realizado por eventos desse porte, 

ainda mais quando realizados na chamada “periferia”, sem a articulação direta referente aos 

centros de disseminação de conhecimento.  

Atualmente,  

 
o contexto mudou significativamente e tais eventos encontram um terreno mais 
sólido para se revelarem como potenciais campos de ação reflexiva, uma vez 
articulados conforme premissas básicas de sintonia com uma perspectiva mais 
abrangente e menos isolacionista em relação a um campo de ação internacional ao 
qual nos reportamos necessariamente. (FIDELIS, 2005, p 31) 

 

Com o Mercosul, de acordo com Fidelis (2005, p 32), tanto o Brasil quanto os outros 

países membros passam a ter maior vantagem política de negociar com outras alianças 

econômicas, levando em consideração a força do bloco econômico do qual fazem parte. 

Um estudo realizado entre julho de 1996 e junho de 1997 procurou mostrar a 

veiculação do Mercosul na imprensa escrita, tendo como objetivo avaliar o tratamento e a 

importância dispensados ao Mercosul nos países que o integram. O estudo concluiu segundo 

Fidelis, que 

 
existia um desapreço em relação aos aspectos culturais e sociais se comparados com 
aqueles da área econômica e política: “Comparada os seus aspectos políticos e 
econômicos, [a cultura] torna-se praticamente insignificante(s). As notícias 
classificadas como ‘cultura’ ou ‘sociedade’ somadas representam menos de um 
quarto das notícias publicadas sobre o Mercosul (11,3%)”.(FIDELIS, 2005, p 32) 

 

O Instituto Gallup realizou uma pesquisa para avaliar o conhecimento que a população 

brasileira teria referente ao Mercosul. Obteve-se como resultados que o Mercosul era ainda 

“uma entidade desconhecida por grande parte dos brasileiros. Metade da população 

desconhecia a existência do Mercosul, enquanto a outra metade simplesmente não sabia dizer 

o que era”. Segundo Fidelis (2005, p 33), assim parece existir, de fato, razões que necessitam 

uma investigação crítica, a qual provoque reflexões mais profundas sobre uma questão que, na 

maioria das vezes, se vê fragmentada em seu processo de entendimento. Não se pode pensar a 

cultura de forma isolada de um processo político e econômico, como se fosse vítima de um 

processo discriminatório, sem serem entendidas as verdadeiras razões de tal exclusão. 

A Primeira Reunião Especializada em Cultura do Mercosul trouxe como resultado o 

Memorando de Entendimento, o qual definiu as bases para uma legislação cultural  e para a 

circulação de bens culturais. Conforme Fidelis (2005, p 33), este documento constitui-se em 

uma carta de intenções que faz referências diversas e esparsas a determinadas ações culturais 
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em áreas específicas, tais como literatura, filme, dança e música, assim como à intenção de 

facilitar a circulação de bens culturais através da remoção de barreiras aduaneiras (o qual 

nunca foi posto em prática). A área de artes plásticas foi a única não mencionada neste 

documento. Na Segunda Reunião Especializada de Cultura reafirmaram-se as mesmas 

propostas estabelecidas pela primeira. Ainda nessa reunião, segundo Fidelis (2005, p 33), foi 

estabelecido que o Mercosul contaria com um selo cultural como símbolo de integração e 

mecanismos para facilitar a identificação na circulação de bens culturais (mecanismos 

também nunca postos em prática). 

Em 1996, realizou-se em Canela, no Rio Grande do Sul, a Primeira Reunião dos 

Ministros da Cultura do Mercosul, onde os objetivos consistiram em reafirmar as premissas 

estabelecidas nos encontros anteriores. No entanto, como aponta Fidelis (2005, p 33), é na ata 

dessa reunião que a área de artes plásticas é mencionada pela primeira vez como um setor a 

passar a ser incentivado pelos acordos de cooperação. Ainda assim, diz respeito ao 

estabelecimento de uma política de eventos, e não de ações coordenadas a se realizarem a 

longo prazo. É nesse documento que 

 
fica estabelecida a proposta de uma exposição itinerante de artistas plásticos do 
Mercosul a qual seria realizada por uma curadoria conjunta composta por um 
representando de cada país participante. Além de ser uma iniciativa eventual, e não 
um programa de ação coordenada, como já foi dito, ainda assim o evento nunca saiu 
do papel. (FIDELIS, 2005, p 33) 

 

É possível dizer que construir uma cronologia precisa para a constituição da Bienal do 

Mercosul, segundo Fidelis (2005, p 36), é situar uma visão linear para uma série de eventos 

que necessitam ser vistos simultaneamente, por meio de uma visão espacial. Um encontro de 

fatores e eventos resultou na constituição desse projeto, onde muitos agentes cumpriram seu 

papel. Se tal papel teve ou não importância, para Fidelis (2005, p 36) não parece apropriado 

julgar, pois até mesmo o menor gesto pode ter tido uma importância significativa em meio a 

essa soma de esforços que veio se juntar para que de fato a Bienal pudesse hoje existir. 

Em maio de 1994, a produtora cultural Maria Benites Moreno elaborou um ante-

projeto para uma Bienal do Cone Sul. Ela defendia o projeto da Bienal, conforme cita Fidelis 

(2005, p 37), “como a necessidade de um evento a ser realizado no âmbito do Mercosul para 

dar visibilidade de alguma forma a produção latino-americana”. Benites ainda enfatiza que as 

motivações que a induziram a trabalhar no projeto de criação de uma Bienal foi “a valorização 

da arte como um importante mecanismo de aprimoramento das relações sociais em um 
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período no qual ‘havia’, para ela, o risco de acontecer um ‘empobrecimento dos artistas’ pelas 

regras do mercado”. Assim, ela esclarece: 

 
[...] propusemos a Bienal como um espaço para dignificar o artista e sua obra, 
porque sem artistas não se tem Arte nem com maiúsculas nem com minúsculas, e 
espero e desejo que a Bienal um dia possa ser esse espaço, que talvez não seja tão 
sedutor, como um grande evento, nem tão importante para os meios de 
comunicação, mas seja importantíssimo para os artistas que dela participam e 
sobretudo para o futuro, porque os grandes artistas não precisaram de muita coisa 
além da liberdade de criar. (BENITES apud FIDELIS, 2005, p 37) 

 

O grupo propôs, em agosto de 1995, a criação de uma fundação de direito privado e 

levou ao governo do estado a proposta de criação da Bienal de Artes Visuais do Mercosul. Em 

1º de dezembro de 1995, o governo nomeou a “Comissão Organizadora da Bienal de Artes 

Visuais do Mercosul”, que, de acordo com Fidelis (2005, p 39), ficou encarregada de, tendo 

um prazo máximo de 60 dias, “... indicar o presidente da primeira Bienal e sugerir a 

composição do Conselho Deliberativo”. A Comissão reuniu-se em dezembro de 1995 e tomou 

a decisão: indicou como presidente da Fundação o empresário e colecionador Justo Werlang. 

Na seqüência, a Comissão aprovou a sugestão de que “(...) se transformasse em Conselho 

Deliberativo da Bienal com o acréscimo de novos representantes”. 

Como é percebido, a história da Bienal do Mercosul, conforme defende Fidelis (2005, 

p 25), é a história de visionários, empreendedores, patrocinadores, curadores, funcionários, 

produtores, profissionais da área, artistas participantes, e todos contribuíram naquele que é o 

maior empreendimento cultural constituído na área de artes plásticas no Brasil depois da 

Bienal de São Paulo. 

O que a torna muito mais democrática, segundo o Secretário de Estado da Cultura do 

Rio Grande do Sul na época Roque Jacoby (apud FIDELIS, 2005, p 9), é o acesso gratuito as 

realizações e aos eventos da Bienal por permitir a entrada de todos que se interessem em suas 

propostas, sem cogitar da sua posição na pirâmide social. Jacoby (apud FIDELIS, 2005, p 9) 

ainda menciona que “essa tradição da Bienal de abrir suas portas para acolher a todos, marca 

de todas as suas edições, apenas se torna possível pelo respaldo das leis de incentivo a cultura, 

tanto no Rio Grande do Sul quanto da União”. 

A Bienal do Mercosul é uma conquista do poder público em parceria com a iniciativa 

privada, conforme Jacoby (apud FDIELIS, 2005, p 9), “assim como daqueles que sabem que 

cultura não apenas lazer e bem-estar individual, projetando nome do Estado para muito além 

de nossas fronteiras”. Além disso, a Bienal pode ser uma ferramenta do desenvolvimento, 
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inclusive econômico, por levar todos, graças a sensibilidade aguçada, a enxergar novos 

horizontes – os de sua plena consciência como ser humano. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1. PLANEJAMENTO DA PESQUISA 

 

3.1.1. Classificação da pesquisa 

 

Para o presente trabalho optou-se pela realização de uma pesquisa exploratória e 

descritiva, utilizando métodos qualitativos e quantitativos para desenvolver um Estudo de 

Caso como principal procedimento metodológico. 

O conceito proposto por Samara e Barros (2006), para um entendimento das questões 

metodológicas, aponta que a pesquisa exploratória é compreendida como: 

 
Os estudos exploratórios, também denominados desk research, têm como principal 
característica a informalidade, a flexibilidade e a criatividade, e neles procura-se 
obter um primeiro contato com a situação a ser pesquisada ou um melhor 
conhecimento sobre o objeto em estudo levantado e hipóteses a serem confirmadas 
(SAMARA E BARROS, 2006, p 29). 

 

Com o intuito de melhor compreensão e realização dos objetivos propostos neste 

trabalho, estes procedimentos colaboraram de maneira satisfatória, pois atenderam a todos os 

objetivos da pesquisa aqui proposta de uma forma completa, conseguindo realizar uma análise 

de todos os pontos julgados importantes para a conclusão deste Estudo de Caso. 

 

 

3.1.2. Levantamento bibliográfico 

 

Por ser o planejamento global incial de qualquer trabalho de pesquisa, dentro desta 

metodologia constou-se uma pesquisa bibliográfica, a fim de proporcionar um levantamento 

teórico para embasar o estudo proposto. 

Segundo Stumpf et al. Duarte e Barros (2005), para melhor entendimento, este 

levantamento 

 
é um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 
selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 
anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 
posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. (STUMPF et al., 
2005, p 51) 
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Aqui foram delimitados alguns pontos sobre Publicidade e Propaganda, Arte e Arte 

Contemporânea, Cultura Popular, Consumo Cultural, assim como um histórico referente a 

Bienal do Mercosul. 

 

 

3.1.3. Coleta de Dados 

3.1.3.1. Análise documental 

 

Para identificar as ferramentas publicitárias utilizadas na campanha de divulgação da 

6ª Bienal do Mercosul, foi realizada uma análise documental. Para melhor compreensão 

Moreira et al. Duarte e Barros (2005) afirma que 

 
o recurso da análise documental costuma ser utilizado no resgate da história de 
meios de comunicação, personagens ou períodos. As fontes mais comuns são os 
acervos de impressos (jornais, revistas, catálogos, almanaques). Mas também serve 
como expediente a consulta a documentos oficiais, técnicos ou pessoais (arquivos 
particulares reunindo originais), sendo esta última categoria mais rara e realizada 
apenas quando o acesso é permitido ao pesquisador. (MOREIRA et al., 2005, p 270) 

 

Fazendo uma pequena introdução a análise documental, Gil (2002) diz que 

 
a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 
essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica 
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 
determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem 
ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 
os objetos da pesquisa. (GIL, 2000, p 45) 

 

As peças que compõem a campanha que foram analisadas estão divididas em duas 

categorias: meio impresso e meio audiovisual. O meio impresso era composto por sete 

anúncios de jornal e revista (outdoors e cartazes foram réplicas dos anúncios) e o meio 

audiovisual por um comercial com 1 minuto de duração – o carro-chefe da campanha). Nesta 

análise foram considerados os elementos como cor, imagem e texto, assim como o contexto, 

interpretando sua representatividade. As peças foram disponibilizadas pela agência SLM 

Ogilvy, a responsável pelo desenvolvimento da campanha da 6ª Edição da Bienal do 

Mercosul. 

Através de um case desenvolvido pela SLM referente à campanha (disponibilizado 

pela mesma), do Relatório de Responsabilidade Social da 6ª Edição da Bienal do Mercosul e 

de entrevistas com o atendimento da agência e o departamento de comunicação da Fundação 
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da Bienal, pode-se ter melhores esclarecimentos do que foi esta edição e do desenvolvimento 

da campanha como um todo (sua recepção vista pela Fundação como cliente e também na 

visão da agência). Também foi utilizado neste presente trabalho, dados de uma pesquisa 

realizada pela ESPM (Escola de Propaganda e Marketing de Porto Alegre) referente ao evento 

Bienal. Em destaque, esta fonte apresentou informações pertinentes para este estudo, como 

perfil do público que freqüenta a mostra, avaliação do evento Bienal, assim como comentários 

dos entrevistados. 

 

 

3.1.3.2. Estudo de caso 

 

Para definir o que é estudo de caso, convém citar Yin (2001) que afirma: 

 
o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 
fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 
evidência são utilizadas. (YIN, 2001, p 32) 

 

Tendo como base o levantamento teórico realizado e os dados coletados, partiu-se para 

os seguintes passos: 

Coleta do material: neste processo foi feito o contato com a agência responsável pelo 

desenvolvimento da campanha publicitária (SLM Ogilvy) e com a Fundação da Bienal do 

Mercosul. A partir destes contatos, foram obtidas as peças que fazem parte da campanha, 

pesquisa feita pela ESPM, case desenvolvido pela agência referente à campanha. Alguns 

questionamentos pertinentes a esta 6ª edição e também sobre a campanha foram realizados e 

prontamente respondidos pelas duas partes (agência e cliente), ambos colocando-se sempre a 

disposição para qualquer ajuda que fosse necessária para a realização deste trabalho.  

Exploração do material: após ter-se realizado a coleta do material necessário, partiu-

se para a criação das categorias de análise: 

• Meios impressos (anúncios, outdoors, cartazes); 

• Meio audiovisual (comercial) 

Nestas categorias foram analisados os seguintes pontos: 

• Cor; 

• Imagem; 

• Texto; 
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• Peça publicitária como um todo (contexto). 

Estas categorias foram definidas pensando na organização da análise da campanha 

publicitária, assim, mantendo um padrão para melhor compreensão de toda a ação e 

visualização do objeto estudado no presente trabalho. 

Tratamento dos dados e interpretações: nesta etapa partiu-se da realização de 

inferências e interpretações sobre o conteúdo da campanha como um todo, descrevendo-o e 

interpretando-o como uma campanha publicitária. Feito isso, passou-se para uma análise mais 

detalhada da mesma, conforme as categorias mencionadas anteriormente. 

 

 

3.1.4. Análise dos resultados 

 

Concluídas as etapas anteriores, com as peças da campanha, tendo definidos os 

procedimentos e também as categorias de análise, pôde-se dar início a análise dos resultados. 

De acordo com Martins (2006), esta etapa pode ter a seguinte definição: 

 
De modo geral a análise de dados consiste em examinar, classificar e, muito 
freqüentemente, categorizar os dados, opiniões e informações coletados, ou seja, a 
partir das proposições, teoria preliminar e resultados, construir uma teoria que ajude 
a explicar o fenômeno sob estudo. (MARTINS, 2006, p 86) 

 

Dessa forma, traçou-se um paralelo entre os dados coletados e analisados com as 

evidências encontradas no decorrer do trabalho, estes apresentados em forma de tópicos, 

gráficos e um discurso textual com as avaliações e considerações finais do Estudo. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Para compreender como a arte faz uso da publicidade, fez-se necessário entrevistas 

(realizadas via e-mail) com a agência que desenvolveu a campanha da 6ª edição da Bienal do 

Mercosul, a SLM Ogilvy, e com a Fundação da Bienal do Mercosul, assim como a análise das 

peças publicitárias utilizadas durante a campanha de divulgação. 

Tendo por coincidência o período de primavera, a agência SLM Ogilvy desenvolveu 

uma campanha a qual remete à estação, com o conceito “É tempo de Bienal”. É um convite as 

pessoas a dedicarem um olhar mais reflexivo sobre a arte contemporânea, ressaltando que há 

algo de novo no ar, o qual mobiliza artistas e o próprio público. Por meio de imagens lúdicas, 

as peças mostram o clima de Bienal com o símbolo do evento invadindo a cidade de Porto 

Alegre. Em entrevista com a agência, a mesma explicou que a campanha teve um apelo mais 

conceitual, mostrando a Bienal invadindo e se incorporando à cidade – ou seja: não foi apenas 

uma campanha do estilo “venha”, “visite”, pois além da função de convidar as pessoas a ir ao 

evento, também havia o objetivo de conceituar a mostra como algo que faz parte da cidade de 

Porto Alegre – com isso ir formando a imagem para as próximas edições. 

Tendo como carro-chefe o comercial de 1 minuto de duração, a campanha conta com 

veiculação em rádio, jornais, revistas, outdoor, mídia externa (cartaz) e internet*, onde a 

agência afirma ter pensado nas peças para atingir o público nos diversos momentos da sua 

vida, seja lendo revista, jornal, seja quando assiste TV, até mesmo quando vai a um bar. A 

campanha teve duração de 2 meses, tendo seu início 20 dias antes da abertura da 6ª edição da 

Bienal do Mercosul. 

 

 

4.1. Análise dos materiais impressos 

 

No composto da campanha da 6ª edição da Bienal do Mercosul, foram utilizados como 

meio impresso anúncios, cartazes, outdoors. A análise realizada do meio impresso partiu dos 

anúncios enviados pela agência SLM Ogilvy, onde cartaz e outdoor foram apenas réplicas dos 

mesmos. 

 

 

* Não houve disponibilização de material referente a internet, nem mesmo mencionado pela agência. 
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Todas as peças gráficas tinham a predominância de uma imagem/fotografia sobre a 

chamada. Para explicar isso, Sant’Anna (2009, p 188) afima que a “imagem é fundamental na 

comunicação. Pode ser o foco principal e até único. É a essência do não-verbal e, como tal, 

completa, amplia, sobrepõe a possível mensagem verbal”. 

No anúncio 01, é apresentada a imagem composta por um céu amanhecendo e uma 

flor dente-de-leão (Taraxacum officinale). Essas flores espalham-se por qualquer tipo de 

ambiente pelo ar, mesmo com um ‘sopro’. Estas costumam ‘voar’ pelos campos e pelas 

cidades, principalmente com a brisa. Em cada um dos pára-quedas que compõem o conjunto 

de sementes são disseminados com o vento, por isso ela está presente em todos os lugares 

praticamente. As interrogações, símbolo do evento e o elemento gráfico base da campanha, 

passam por esta flor fazendo com que ela se dissemine, assim como a idéia de a Bienal querer 

espalhar-se e semear cultura por toda a cidade. 

Estando sempre presente no cotidiano e na vida do homem, a cor nas artes visuais, de 

acordo com Farina (1986, p 23), não é apenas elemento decorativo ou estético. Está ligada a 

expressões tanto de valores sensuais quanto espirituais. O que faz da utilização de cor para 

qualquer composição ter importância é o tom visual que a qual proporciona. Neste anúncio, a 

tonalidade do céu (azulado e com um pouco de alaranjado do sol) passa a sensação de um 

novo dia, de um amanhecer, de acolhimento. 

A breve chamada “É tempo de Bienal” dá suporte a essa sensação de que há algo novo 

chegando, se integrando ao cotidiano porto-alegrense. Porém, por ser frase curta, deixa no ar 

‘o que é Bienal’. Muito do público que tem contato com um anúncio, um cartaz, ou um 

outdoor, não tem conhecimento de que se trata de uma mostra de artes latino-americana. De 

acordo com o briefing realizado pela agência SLM e confirmado pela pesquisa realizada pela 

ESPM referente ao evento, aponta que pessoas comuns, como donas de casa, trabalhadores 

das diferentes classes sociais, idades, níveis culturais, são indivíduos que não convivem com 

arte, não compram, não frequentam exposições, não entendem de arte. São pessoas que 

visitarão a mostra se convencidos que pode ser algo bom para eles – seja por algum benefício 

direto que eventualmente possuam, seja por simplesmente acharem que possa ser um 

programa diferente com a família. Portanto, faz-se escassa a presença de texto para suprir o 

desconhecido da grande massa, o que acaba tornando a campanha com um tom elitista, apenas 

quem conhece entende o que está por vir. 

Como informações complementares e básicas que terminam de compor o anúncio, na 

parte inferior, há o logotipo da 6ª edição da Bienal do Mercosul, o período e local que 
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ocorrerá (de 01/09 a 18/11, em Porto Alegre), o horário de visitação (todos os dias, das 9h às 

21h), os locais das mostras (Santander Cultural, MARGS e Cais do Porto), o acesso (entrada 

franca), e uma chamada convencional ‘Venha. Participe.’. Ainda neste rodapé do anúncio, há 

a presença dos logotipos das empresas que apoiam, financiam, patrocinam e os responsáveis 

pela realização. 

 

 
Figura 1: Anúncio 01 

 

O anúncio 02 apresenta um cenário diferente, uma fauna urbana, composta por prédios 

dentro da cidade de Porto Alegre, onde surgem as mesmas interrogações se integrando entre 

os edifícios. Este é uma peça que utiliza de tonalidades mais claras, do branco ao cinza, onde 

vale ressaltar que estas são na verdade sensações visuais acromáticas as quais possuem 

apenas a característica de ter luz ou não. 

 

 
Figura 2: Anúncio 02 
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Saindo um pouco da solidez das construções e passa-se para o verde dos parques de 

Porto Alegre no anúncio 03. Neste anúncio mostra as interrogações disseminando-se pelo 

gramado e por entre as árvores. Possui a predominância de tons verdes, os quais passam a 

sensação de bem-estar, primavera – tendo ligação com a estação que chega junto com a 

Bienal do Mercosul. 

 

 
Figura 3: Anúncio 03 

 

Retornando às ruas de Porto Alegre, o anúncio 04 traz a avenida Borges de Medeiros, 

onde as interrogações que vem chegando e se disseminando pela cidade passam por entre sua 

arquitetura. Uma peça que também traz tonalidades que variam da iluminação, entre branco e 

cinza. 

 

 
Figura 4: Anúncio 04 
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O anúncio 05 nos transporta ao Cais do Porto de Porto Alegre. Na imagem, 

embarcações na beira do cais com as interrogações contornando os pavilhões. Nota-se o uso 

predominante da tonalidade de azul, que remete a sensações de viagem, intelectualidade, 

infinito, espaço. São sensações que condizem com a idéia da campanha, a qual traz e desperta 

algo para o cotidiano da cidade. 

 

 
Figura 5: Anúncio 05 

 

Já o anúncio 06 apresenta o conforto do quarto. Um ambiente claro com 

predominância sobre o branco e o rústico da madeira, permite a chegada das interrogações 

pela janela aberta que vem se instalando sobre a vida porto-alegrense, como algo que faz parte 

não apenas da cidade, mas também de cada momento. 

 

 
Figura 6: Anúncio 06 
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O anúncio 07, sendo este o último, traz uma imagem um tanto comum e 

verdadeiramente cotidiana: um varal com roupas estendidas em um quintal. Misturando do 

tom azul do céu ao verde da grama e das árvores, transmite uma sensação de tranqüilidade, de 

estar em equilíbrio. Por entre as toalhas coloridas estendidas, aparecem as interrogações, 

trazendo para aquele momento o sinal de que há algo incorporando o dia-a-dia, deixando no 

ar o que está por vir. 

 

 
Figura 7: Anúncio 07 

 

Nesta campanha, o que compõem os impressos, outdoor foi feito uma réplica do 

anúncio 01 e os cartazes réplica de todos os anúncios. Em todas as peças impressas foi 

utilizada do mesmo texto, mesma composição (variando apenas a ambientação, a qual mostra 

a cidade de Porto Alegre de vários lugares), mesmas informações. 

Quanto à veiculação, foram utilizados diversos jornais, revistas especializadas, bares, 

restaurantes, outdoors. No quadro abaixo segue a lista dos meios impressos que foram 

comprados espaços (bares, restaurantes e outdoors não foram disponibilizados pela agência os 

locais exatos de veiculação): 

 

Jornal Revistas Especializadas 

Zero Hora Bravo 

Correio do Povo Cult 

O Sul Amanhã 

Diário Gaúcho Aplauso 

Pioneiro Revista de História 
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ABC Domingo Mapa das Artes SP 

Jornal do Comércio Mapa das Artes RJ 

Diário de Santa Maria  

A Notícia – Joinville  

Diário Catarinense  

 

Mesmo fazendo uso de revistas especializadas e elitizadas, a campanha fez uso de 

jornais que atingem todas as classes, dos mais populares aos mais elitizados. Outro ponto que 

aqui se faz notar é a utilização de todos os jornais que fazem parte do Grupo RBS, nenhum 

outro diferente destes. 

 

 

4.2. Análise do meio audiovisual 

 

Como carro-chefe da campanha da 6ª edição da Bienal do Mercosul, o comercial de 1 

minuto (em anexo) mostra o símbolo do evento invadindo a cidade de Porto Alegre aposta em 

imagens lúdicas. Traz cenas da cidade, como no anúncio (algumas os mesmo lugares dos 

representados no material impresso), com as interrogações se disseminando, chegando e 

passando a fazer parte do cotidiano da vida urbana. 

Todo o VT é conduzido por uma trilha calma, apenas instrumental, sem locução, só 

mostrando a integração das interrogações pela cidade. Diferente dos anúncios, o comercial 

possui a presença de pessoas, como um casal na sacada do prédio, uma senhora estendendo a 

roupa, uma moça de classe médio-alta caminhando na rua, um homem e uma mulher em um 

escritório, um jovem jogando basquete em uma quadra no parque. No final do comercial, 

entra uma tela preta com o símbolo do evento e a chamada junto com a locução “É tempo de 

Bienal”. Após, muda a tela, ainda escura, com as mesmas informações básicas da mostra que 

contém nas peças gráficas com locução. Por fim, uma tela branca com os logotipos das 

empresas que apóiam, financiam, patrocinam e realizadores. 

Sua veiculação não foi apenas na televisão aberta, mas também em alguns canais 

fechados e em algumas salas de cinemas de Porto Alegre: 
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TV Aberta TV Fechada (comerciais indeterminados) 

RBS TV RS1: 

• Bom Dia Brasil 

• Praça TV 1 Edição 

• Tela Quente 

• Novela 1 

• Jornal Nacional 

• Jornal da Globo 

• Show de Sexta-Feira 

• Video Show 

• Fantástico 

GNT 

Multishow 

MTV 

SBT: 

• SBT Rio Grande 

• Quem Perde Ganha 

• Novela – Amigas Rivais 

• Domingo Legal 

 

Band RS1: 

• Band Cidade 

• Bem Família 

• Brasil Urgente 1 

• Jornal da Band 

 

Record RS1: 

• Balanço Geral – JR Local 

• Rio Grande Record – JR Local 

• Novela 3 

• Repórter Record 

 

Pampa RS1: 

• Pampa Meio Dia 

• Progr. Clóvis Duarte 

• Rede TV New 

 

TVCom RS: 

• Bom Dia Rio Grande 
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• Jornal do Almoço 

• Falando Abertamente 

• Jornal TVCom 2ª Edição 

• Conversas Cruzadas 

• Bate Bola 

• Casa e Cia 

• Café TVCom 

 

Aqui é possível dizer que conseguiram maior abrangência popular, sendo poucos os 

canais em que o público “menos favorecido” não possui acesso. É notada maior intensidade 

no meio audiovisual e sua veiculação na TV. 

 

Cinema 

Arteplex – Bourbon Country Rain – Shopping Guion 

 

Totalmente elitizado, a campanha teve sua veiculação em duas salas de cinema na 

cidade de Porto Alegre. São de locais em que não é frequentado pelo povo mas sim classes 

mais altas. 

A campanha contou também com um spot para o rádio, porém a peça não foi 

disponibilizada pela agência. Tem-se apenas a lista das rádios onde foi veiculada a peça: 

 

Rádio 

Guaíba FM 

Gaúcha AM 

Itapema FM (rede RS/SC) 

Guaíba AM 

Band AM 

Band News FM 

Atlântida FM (rede RS/SC) 

Atlântida FM (PoA) 

Pop Rock FM 

Ipanema FM 
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Cidade FM 

 

O meio rádio, assim como a TV, teve boa abrangência, atingindo a todos os públicos. 

Da elite ao povão, a campanha conseguiu se disseminar neste meio de maneira equilibrada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho busca identificar como a arte faz uso das ferramentas publicitárias 

para divulgar seu produto, tendo como objeto de estudo a 6ª Edição da Bienal do Mercosul. É 

feita uma análise das peças envolvidas da campanha publicitária desenvolvida pela agência 

SLM Ogilvy em 2007. 

Com uma diversidade de aplicação nos meios (jornal, revista, rádio, TV, cinema, 

mídia externa, internet, mídia alternativa), a campanha traz o conceito “É tempo de Bienal” 

tendo como condutor o logotipo do evento – dois pontos de interrogação que se encontram, 

ganham vida, se multiplicam e formam uma “brisa” que percorre diferentes pontos da cidade 

de Porto Alegre -, através de imagens lúdicas e com um apelo mais conceitual, mostrando a 

Bienal invadindo e se incorporando à cidade (como uma “nova estação” que estava chegando, 

ressaltando que havia algo novo no ar). “Não foi apenas uma campanha ‘venha’, ‘visite’ pois 

além da função de chamar as pessoas para ir ao evento, também tínhamos o objetivo de 

conceituar o evento como algo que faz parte da cidade”, afirma a agência SLM em uma das 

entrevistas realizadas. A idéia principal era comunicar que o evento estava chegando e, com 

ele, uma grande sensação de bem-estar invadia a cidade, onde era preciso contagiar as 

pessoas. 

Tendo em vista esta campanha, pode-se dizer que a arte consegue promover seus 

pensamentos artísticos tornando-os populares, fazendo com que se aproxime mais do público? 

No relatório apresentado da Fundação da Bienal do Mercosul, é apontado que 351.766 

pessoas sem vinculação a um grupo específico ou agendamento prévio efetivaram visitas às 

mostras. Através de uma pesquisa realizada pela ESPM de Porto Alegre – Escola de 

Publicidade e Marketing, consegue-se traçar o perfil e a preferência do público desse público 

(tendo como margem de erro 6% para mais ou para menos). 

De acordo com a pesquisa apresentada (Anexo II), é destacado o seguinte perfil: 

pessoas entre 21 e 40 anos, de ensino superior, que residem em Porto Alegre ou na região 

metropolitana, às vez freqüentam eventos/exposições artísticas, onde suas motivações são 

para ver obras de arte e também vivenciar novas experiências. Ou seja, a questão do 

‘popularizar’ deixa a desejar, de atingir e fazer com que pessoas comuns (por exemplo, donas 

de casa, trabalhadores das mais diferentes classes sociais, idades e níveis culturais) participem 

mais, descartando o pensamento de ser apenas mais uma opção de lazer com a família no fim 

de semana. 
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Em contrapartida segundo a campanha, conforme a entrevista realizada com a 

Fundação da Bienal do Mercosul, a idéia é tornar a Bienal cada vez mais acessível. Acredita-

se que embora algumas pessoas ainda tenham a idéia de a arte ser elitista, ou de que elas não 

vão entender o que está sendo lhes apresentado – “que elas não entendem de arte”. Sendo 

assim, a Fundação quer mostrar cada vez mais que todos podem ser tocados de alguma forma 

pela arte, assim como a mesma toca de diversas formas cada indivíduo. Para a Fundação da 

Bienal, foi o que a campanha tentou mostrar: a Bienal está por toda parte, atingindo a todos 

(identificados na campanha como a executiva no escritório, a dona de casa estendendo roupa, 

o rapaz jogando basquete no parque), em que ela é um tempo e não um espaço. Além disso, 

eles entendem que o público reconheceu o ícone da Bienal, e que a partir daí podiam associar 

o que viram na TV com as fachadas dos espaços expositivos, onde havia imagens que 

remetiam o que estava sendo veiculado nas mídias (conforme é mostrado nas imagens 

abaixo). Ter ou não um caráter popular passa a ser uma percepção. 

 

 
 

Figura 8: Anúncio 01 - jornal 
 

 
Figura 9: Fachada do Cais do Porto 
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É importante ressaltar a influência da mídia a partir do perfil do público. Em números, 

o impacto estimado da campanha – de acordo com o Relatório de Responsabilidade Social da 

Fundação –, foi de 159.583.219 pessoas. A estratégia de mídia contou com a força dos meios 

de massa, assim como uma variedade de meios e veículos, buscando atingir pessoas de todas 

as classes sociais, níveis de conhecimento e origem geográfica. A campanha esteve presente 

em: 

 

• 394 inserções em TV aberta; 
• 30 inserções em TV por assinatura; 
• 45 inserções em jornais do RS e de SC; 
• 1.382 inserções em rádio; 
• 6 inserções em revistas; 
• 3 semanas de inserções em cinema; 
• 1.807 inserções em mídias alternativas (1.800 bolachas de chope e 7 backlights); 
• 6 inserções em outdoors em Porto Alegre; 
• 700.000 inserções na internet em canais de grandes portais. 

 

Outro ponto desta campanha é a questão do bairrismo de Porto Alegre nas peças 

publicitárias. A Bienal é do Mercosul por ocorrer no Mercosul, trabalhando principalmente 

com artistas e curadores da região. Nessa questão levantada a Fundação, foi destacado que a 

partir dessa 6ª Edição, o evento está em um processo cada vez maior de internacionalização 

da mostra, trazendo artistas e curadores de fora do Mercosul. Segundo José Francisco Alves, 

em Fidelis (2005, p 19), muito se discute sobre a Bienal do Mercosul porém, pouco é 

mencionado na razão pela qual esse evento foi criado em Porto Alegre, considerando outras 

grandes cidades da mesma importância. Podem ser apontadas razões econômicas, da 

sobreposição das leis de renúncia fiscal em prol da cultura, mas um aspecto histórico e 

geográfico faz-se importante: a localização de nós gaúchos entre as Américas portuguesa e 

espanhola. 

A Bienal acontecendo em Porto Alegre faz com que seja inegável que atinja em sua 

maior parte o público da própria cidade, onde para a Fundação, a campanha teve o objetivo de 

trazer esse público. Porém, quando uma das mostras da Bienal foi para São Paulo, o anúncio 

foi adaptado para um espaço da cidade, como é mostrado abaixo. 
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Figura 10: Anúncio jornal adaptado – SP. 
 

Portanto, a Bienal do Mercosul é ou se diz popular? É possível concluir que a 

Fundação da Bienal do Mercosul busca cada vez mais atingir um maior número de pessoas, 

não apenas por meio da campanha publicitária, mas também através dos programas 

realizados, como o pedagógico, por exemplo. Ainda não é possível afirmar que a Bienal se 

deslocou ao caráter popular, mesmo estando presente em locais públicos, porém caminha para 

isso. É o caso da 7ª edição da Bienal do Mercosul, a qual coloca diversas obras fora dos 

espaços expositivos, através da mostra Texto Público. Além disto, serão transmitidas na TV 

peças de vídeo arte produzidas por artistas, através do programa editorial dos curadores, 

apoiado e realizado pelo departamento de marketing da Fundação. É percebido então, que as 

pessoas não precisam mais sair de casa para ver arte. A arte se desloca à elas através dos 

meios de comunicação – TV e jornal - , além de estar na rua por meio dos outdoors. Sendo 

assim, como prova de que deu certo, a 7ª edição busca reforçar a idéia da campanha da edição 

anterior, objeto deste trabalho: a Bienal incorporada ao cotidiano, algo que faz parte da cidade 

e das pessoas. 

 

Em contrapartida, no seu artigo no jornal Zero Hora, Flávio Tavares, referente a visita 

que fez à exposição, aponta que os visitantes (boa parte estudantes colegiais da periferia 

metropolitana) possuíam cara de espanto ou sorriam ao visualizar o que ali se apresentava 

como “arte conceitual”. “Brincadeira legal”, como um dos meninos exclama ao ver uma das 

obras, foi a síntese mais bem empregada sobre a Bienal, menciona o autor do artigo. Iberê 

Camargo, pintor e teórico profundo da arte, exemplifica de forma a entendermos o vazio: - Se, 
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em vez de pintar Os Girassóis, Van Gogh tivesse colhido as flores, posto num vaso e feito 

uma “instalação”, o que teria sobrado hoje?  

Dessa forma, de que forma a população e as pessoas que visitam a Bienal do Mercosul 

terão ideia da arte e da criatividade artística, se o caos que lhes é apresentado é “o máximo”? 

Eis aqui uma questão de formação de público: mesmo que se consiga atingir um grande 

número de pessoas por meio da campanha e dos programas realizados pela Fundação, ainda 

há um público mais elitista que freqüenta e entende dessa arte contemporânea conceitual. 

Ainda está um pouco longe de ser popularizada, assim como ser de maior entendimento e de 

fato fazer parte e acrescentar cultura ao cotidiano, não apenas passar pela cidade como uma 

simples estação do ano. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 
Idade 
Não informou 1,2%
Até 20 anos 18,3%
De 21 a 30 29,0%
De 31 a 40 20,1%
De 41 a 50 16,5%
Mais de 50 15%
TOTAL 100%

 
 
 
 
 

Escolaridade 
Ensino Fundamental 3,0%
Ensino Médio 27,0%
Superior 55,4%
Pós Graduação 14,7%
TOTAL 100%

 
 

Procedência 
PoA/Grande PoA 65,9%
Interior RS 21,9%
Outros Estados 10,8%
Outro País 1,5%
TOTAL 100%

 
 

Costuma ir a exposições/eventos de artes visuais? 
Sempre  29,2% 
Às vezes  60,2% 
Nunca  10,5% 
TOTAL  100% 

 
 

Principal motivação 
Ver obras de arte 29,6% 
Vivenciar novas experiências 26,1% 
Atualizar‐se em termos culturais 21% 
Passear/divertir‐se 12,9% 
Outros  7,5% 
Encontrar amigos 2,7% 
Não opiniou  0,3% 
TOTAL  100% 

 
 

Como tomou conhecimento da Bienal? 
TV  48,5% 
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Jornal  42,5% 
Indicação  24,9% 
Mídia externa 22,8% 
Rádio  18,6% 
Escola  14,4% 
Material impresso da Bienal 11,7% 
Revista  6,3% 
Cinema  2,7% 
Não‐resposta 1,5% 

 
 

Já visitou a Bienal antes? 
71% dos entrevistados já haviam visitado a Bienal anteriormente 
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ANEXO III 

 

Perguntas enviadas para a Fundação da Bienal do Mercosul: 

 

1. Foi feita alguma pesquisa de recepção do público referente à campanha da 6ª edição da 
Bienal do Mercosul? Se sim, existe a possibilidade de eu ter acesso a mesma? 

 
2. Foi realizada alguma outra pesquisa referente à Bienal do Mercosul (seja ela referente 

a campanha ou não)? 
 

3. Como foi o acompanhamento da campanha da 6ª edição da Bienal com a agência 
SLM? 

 
4. Qual a visão da organização da 6ª edição, referente à campanha? Houve satisfação? 

Atendeu ou foi além do esperado? 
 

5. Acredita que a campanha atingiu seus objetivos, ou seja, foi de caráter “popular”? 
 

6. A idéia era de 'popularizar' a Bienal? Se sim, esta idéia partiu da agência ou da 
Fundação? 

 
7. Na nossa avaliação a campanha foi bastante conceitual. Você acredita que o público 

em geral entendeu a proposta? 
 

8. A Bienal se diz do Mercosul. Por que então a referência exclusiva à cidade de Porto 
Alegre? São Paulo também tem Bienal e as campanhas são focadas no teor das 
mostras. Você não considera de um bairrismo exarcebado a campanha da 6a edição? 

 
9. Tens algum material que seja pertinente para agregar minhas pesquisa, seja artigo ou 

algum material desenvolvido pela Fundação (não pela agência SLM)? Se tiveres algo 
que acredite ser de valia e que venha a enriquecer este trabalho, gostaria - se possível - 
de que me enviasse. 

 

Perguntas enviadas para a agência SLM Ogilvy: 

 

1. Esta campanha, teve algum cartaz? Se sim, onde estes foram distribuídos? 

2. Teve alguma veiculação em rádio? Se sim, em qual(is)? 

3. Os anúncios em jornal, foram veiculados em qual(is)? 

4. O filme no cinema, em qual(is) cinemas que veiculou? Alguma sala em específico? 

5. Teve alguma veiculação na TV? Durante que programa(s)? 

6. Foi utilizado algum material de apoio durante a campanha e no evento (folder, peças 

informativas...)? 

7. Após a campanha/durante o evento, teve algum material diferente? 
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8. Foi feito teaser para a campanha? 
9. A campanha tem a idéia de ser conceitual? 

10. Foi realizado pesquisa de grupo focal para esta campanha? Se não, foi feito algum 

outro tipo de pesquisa?  

11. Quais as revistas especializadas que tiveram anúncios dessa campanha? 

12. Qual a peça principal dessa campanha feita por vocês? E depois dessa peça principal, 

qual a ordem de 'importância' das demais? 


