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RESUMO 

 

Este artigo, fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso
4,

 parte de uma discussão 

recorrente e polêmica no mundo publicitário: afinal, publicidade é uma forma de arte? 

Debates à parte, o discurso publicitário, para além da noção de criatividade, pode ser 

considerado como produtividade: de um amálgama de diversos materiais culturais, surge a 

peça publicitária (ROCHA, 1995). Um desses materiais, a arte, apesar de sua 

expressividade, por estar sempre inserida em um contexto sociocultural ideologicamente 

carregado, também é influenciada por ideologia(s) (HAUSER, 1984). Cruzando estudos de 

Percepção Visual com Análise de Discurso de Linha Francesa, analisamos um anúncio de 

mídia impressa, e, de fato, ocorrem intersecções formais e discursivas entre publicidade e 

arte, reveladoras, por sua vez, da influência da ideologia.  
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Publicidade e arte, por alguns publicitários 

 

 

De certa forma, pode-se dizer que a discussão sobre a publicidade como uma forma 

de arte (ou não) é, na mesma medida, recorrente e polêmica. Entre os publicitários, há 

aqueles que consideram a atividade publicitária como uma nova forma de arte; há os que 

diferenciam totalmente as duas atividades, e há os que consideram que, apesar de se 

relacionarem, ambas as atividades são diferentes entre si. 

No primeiro grupo, há publicitários renomados, como Jeff Goodby, para o qual “é 

claro que muitas pessoas no ramo da publicidade tem medo até de pensar em arte. [...] Elas 

tem orgulho de dizer que não tem nada a ver com isso. No nosso caso, porém, a arte é a 

própria razão pela qual estamos neste negócio” (AITCHINSON, 2007, p.49), e o polêmico 
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fotografo-publicitário Oliviero Toscani, que provoca: “por que a publicidade, como a arte, 

como qualquer meio de comunicação, não poderia ser um jogo filosófico, um catalisador de 

emoções, um espaço polêmico?” (TOSCANI, 2005, p.51). Ninguém menos que Bill 

Bernbach, o maior publicitário do século XX, reitera esse ponto de vista, ao afirmar que o 

único fator que pode tornar uma peça publicitária atraente é a arte 

(http://www.blogdojj.com.br/2011/08/13/uma-entrevista-com-bernbach-aos-100-anos/, 

acesso em 10/10/2011). 

Por outro lado, outros publicitários colocam a publicidade como uma mera forma de 

venda.  Carlos Domingos, por exemplo, afirma que, em vez de “aplausos”, o objetivo da 

publicidade deve ser o crescimento das vendas e dos lucros do cliente (DOMINGOS, 2003). 

Concordando – com certa relutância – com ele, Stalimir Vieira assevera que a lógica 

publicitária é semelhante à do camelô: quem falar mais alto será o mais ouvido (VIEIRA, 

2007).  

Apesar das visões divergentes, todos os profissionais anteriores percebem a arte de 

um modo mais ou menos romântico, considerando-a como uma atividade para visionários. 

Menna Barreto (2004) é uma exceção nesse sentido: para ele, a noção do artista deslocado, 

visionário e incompreendido pela sociedade é inadequada e romântica. Segundo ele, os 

artistas, durante a maior parte de história da arte, tinham prazos, custos, clientes e objetivos 

claramente definidos – assim como os publicitários. O artista que se separa da sociedade é 

criação do romantismo.  

Ele vai mais longe, ao comparar dois artistas diferentes para exemplificar essa 

observação: o gênio incompreendido poderia ser associado a Beethoven (1770-1827), que 

brigava com clientes, demorava anos para compor uma música, e tinha uma vida dramática 

e instável. Não por acaso Beethoven foi precursor do romantismo musical. Um século 

antes, Bach (1685-1750), maior ícone do barroco, entregava para a Igreja semanalmente 

pelo menos uma peça. Se ele assim não fizesse, seria demitido: além de artista brilhante, 

Bach era um profissional excelente. Para Barreto (2004), os publicitários, apesar de não 

serem artistas, devem ser como Bach: o mais criativos que puderem, mas sempre 

trabalhando com o maior profissionalismo possível.  

Apesar das percepções diferentes com relação à qualidade mais ou menos “artística” 

da publicidade, uma noção menos polêmica é a de que o saber publicitário é constituído – 

como um caleidoscópio –, por vários campos de conhecimento diferentes (ROCHA, 1995): 

o publicitário é um homem de cultura geral, que, versátil, opera com diferentes discursos 
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para a elaboração da peça publicitária (VIEIRA, 2007). Ou, nas palavras de Washington 

Olivetto, o publicitário é um “adequador de linguagem” (CARRASCOZA, 2008).  

Neste artigo, seguindo a visão de Menna Barreto (2004), veremos – por meio dos 

estudos de Percepção Visual juntamente com a Análise de Discurso – como publicidade e 

arte, apesar de serem manifestações socioculturais com objetivos diferentes e várias vezes 

não-coincidentes, podem se relacionar formal e discursivamente. E, justamente por serem 

manifestações socioculturalmente delimitadas, são ideologicamente constituídas. 

 

 

Publicidade e arte: frutos da criatividade ou produções socioculturais? 

 

Reflexo e fruto da sociedade capitalista, a publicidade, apesar de sua aparente 

banalidade – ocasionada pela gigantesca quantidade de peças que nos interpelam 

diariamente –, pode ser considerada o discurso mais revelador da sociedade contemporânea 

(ROCHA, 1995): para além de “fazer vender”, a comunicação publicitária dialoga com 

acontecimentos e tendências, desejos e percepções do mercado, traduzindo, como uma 

crônica social (HOFF, 2005) a concepção econômico-mercadológica do capitalismo. 

Isso porque, para criar uma campanha publicitária, os profissionais devem 

compreender o público que desejam atingir, apropriando-se da(s) linguagem(s), 

pensamento(s), aspirações etc. desse mesmo público, a fim de que ele seja atingido de 

forma eficaz. Tem-se, portanto, que a comunicação publicitária, mais do que um discurso 

dos publicitários, é um discurso do público: um discurso da sociedade, enfim 

(CARRASCOZA, 2008). 

A publicidade, como um batistério, dá nome, personalidade e identidade a produtos 

serializados e massificados, retirando-os do âmbito – desumano – da produção para inseri-

los no mundo – humano por excelência – do consumo. Mito contemporâneo, a publicidade 

faz com que “o produto calado em sua história social se transforme num objeto imerso em 

fábulas e imagens” (ROCHA, 1995, p.67).  

E, da mesma forma que os mitos, a publicidade pode ser considerada – conforme 

apresentado no tópico anterior – uma atividade bricoleur (idem, 1995): como uma colcha 

de retalhos, diversos materiais, populares e/ou eruditos, são amalgamados, surgindo desse 

amálgama a peça publicitária (CARRASCOZA, 2008). 

Entre esses materiais, está a arte, em suas mais diversas manifestações. Sua 

delimitação, conceituação e hierarquização não são definitivas: antes, são dinamicamente 
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constituídas. Por exemplo, hoje, consideramos uma catedral gótica uma grande obra de arte, 

e, consequentemente, seus construtores como artistas. No entanto, eles, durante a Idade 

Média, eram vistos como meros artesãos que visavam agradar a Deus (DONDIS, 2007).  

Algumas relações podem ser utilizadas para compreendermos mais facilmente a 

arte. Uma delas é a que se dá entre forma e função/ funcionalidade e expressividade: quanto 

mais utilitário for um objeto, menos artístico ele será e vice-versa. No entanto – apenas para 

citarmos um exemplo – um designer, ao projetar um móvel, estará expressando parte de sua 

interioridade e, o que é mais importante, ideologia(s) que o afeta(m). Por outro lado, um 

arquiteto deverá, sempre e inevitavelmente, priorizar a função da obra que estiver criando: 

abrigar pessoas (idem, 2007). 

Podemos também considerar a relação que se dá entre sentimento e forma: arte é a 

“criação de formas perceptivas expressivas do sentimento humano” (LANGER, 2004, 

p.253): os sentimentos, na expressão artística, são concretizados formalmente (DUARTE 

JÚNIOR, 2009). Segundo esse pensamento, a arte estaria no domínio do racional, do 

indizível. Entretanto, por ser produzida por um sujeito inserido em um contexto 

sociocultural que o influencia ideologicamente, a obra de arte reflete o espírito da época do 

artista. É o que ocorre, por excelência, no Renascimento: artistas como Michelangelo, 

Leonardo da Vinci e Rafael expressavam artisticamente uma visão de mundo 

antropocêntrica, cientificista e esperançosa: a perspectiva central, tipicamente utilizada em 

obras renascentistas, reflete essa visão do homem como centro do mundo (OSTROWER, 

2001). 

Portanto, por mais que uma obra de arte seja carregada de subjetividade, ela não é 

imune aos efeitos da ideologia. Afinal, “não se pode imaginar uma espontaneidade artística 

livremente esvoaçando, que se movimente a si própria e se inflame a si própria, mas apenas 

uma que está delimitada, condicionada e influenciada por uma realidade material e exterior” 

(HAUSER, 1984, p.24): a arte – como a publicidade – é produção sociocultural carregada 

de ideologia.  

Nas artes e comunicações visuais, a utilização de determinados elementos (pontos, 

linhas, superfícies, volumes, cores, luz etc.) indicam a intenção do artista/comunicador ao 

criar determinada peça (OSTROWER, 2004). Portanto, o espaço pictórico revela, por meio 

das formas articuladas, a intenção do artista, ideologicamente carregada. É possível 

descortinarmos a(s) ideologia(s), manifesta nessas peças: seja em um anúncio publicitário, 

seja em uma obra de arte.  
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Por que estudos de Percepção Visual? 

 

O ato de ver é uma experiência direta, que requer pouca energia e que nos permite 

receber, simultaneamente, uma imensa quantidade de informações. Ele permite que nos 

aproximemos ao máximo da realidade. No entanto, não nos damos conta de que nossa 

capacidade visual pode ser desenvolvida como um excepcional instrumento de 

comunicação: a visão ainda não construiu sua civilização (DONDIS, 2007).  

 Da mesma forma que a linguagem verbal, a linguagem visual também apresenta 

seus elementos básicos, sua morfologia, sua sintaxe etc. Compreendendo essas estruturas e 

funcionamentos, estaremos dando um passo para o desenvolvimento da linguagem visual 

(DONDIS, 2007).  

 São cinco os elementos expressivos da linguagem visual: linha, superfície, volume, 

tom/luz e cor. Com apenas esses elementos, nem sempre reunidos, formulam-se todas as 

obras de arte e todas as peças de comunicação visual. Sua distribuição no espaço – 

construindo elementos formais
5
 – determinará seu significado e sua carga expressiva 

(OSTROWER, 2001).  
 

A linha, que pode ser considerada como uma sucessão de pontos ou um ponto em 

movimento (GOMES FILHO, 2004), é capaz de configurar um espaço linear, de apenas 

uma dimensão, que provoca no observador – como setas – uma sensação de 

direcionamento, dirigindo a atenção: por meio dela, apreendemos um espaço direcional, 

frágil e de pouca substância (OSTROWER, 2001).  

Apesar dessa imaterialidade, a linha tem direção, propósito, faz algo de definitivo 

(DONDIS, 2007). Pode também assumir os mais diversos estados de espírito: precisão ou 

imprecisão, delicadeza ou agressividade, calma ou inquietação etc. São muitas as 

possibilidades de utilização expressiva da linha, reveladoras de diferentes intenções, 

sentimentos – e, o mais importante de tudo – de visões de mundo por parte do artista ou 

comunicador visual (idem, 2007).  

                                                 
5 N.A. Segundo Gomes Filho (2004), 

a forma pode ser definida como a figura ou imagem visível do conteúdo. De um modo mais prático, 

ela nos informa sobre a natureza da aparência externa de alguma coisa. Tudo o que se vê possui forma. 

Por outro lado, a forma possui propriedades que a consubstanciam, de per si ou por inteira. Ou seja, a 

forma pode se constituir num único ponto (singular), ou numa linha (sucessão de pontos), ou num 

plano/superfície (sucessão de linhas), ou ainda num volume. (uma forma completa, contemplando 

todas as propriedades citadas)” (GOMES FILHO, 2004, p.39).   
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Na composição, introduzindo-se intervalos ou contrastes direcionais, modifica-se a 

velocidade do movimento linear. Quanto mais contrastes, menor o movimento e maior o 

peso linear, e vice-versa (OSTROWER, 2001).   
  

 Uma sucessão de linhas pode constituir uma superfície (GOMES FILHO, 2004), 

que apresenta duas dimensões: altura e largura. Quanto maior a compensação entre as duas 

dimensões, menor o movimento visual da superfície. É o que vemos de forma bastante 

nítida no círculo, que não apresenta ângulos nem pontas que possam se projetar no espaço. 

No entanto, se uma das dimensões se projetar espacialmente, certo movimento pode ser 

restabelecido para a área toda, impulsionando-a para a direção predominante. Um exemplo 

desse fato é a arte gótica, bastante verticalizada, indicando ascendência espiritual e 

transcendência (OSTROWER, 2001). 

Enquanto os elementos anteriores (linha e superfície) se inserem nas dimensões do 

plano pictórico/visual, o elemento volume se expressa por projeção nas três dimensões 

espaciais (altura, largura e profundidade) (GOMES FILHO, 2004). Planos relacionados 

diagonalmente, superposições, condensação e, principalmente, percepção de profundidade e 

de relação cheio/vazio: estas são as qualidades espaciais que podem ser formuladas por 

meio do volume, que caracterizam não apenas a forma espacial, mas também sua 

expressividade. Quanto mais facetas e subdivisões apresentar um determinado volume, 

maior sua densidade visual (OSTROWER, 2001). 

 O tom/ luz corresponde ao contraste formal entre claro e escuro. Trata-se do 

elemento mais espiritual dentre todos, uma vez que, 
 

 

remontando a tempos imemoriais e às experiências mais elementares, perdura em 

nós o simbolismo da luz. Ao claro e ao escuro atribuímos significados diferentes, 

um em função do outro. Eles não são vistos, todavia, como polaridades de um 

mesmo modo de ser, como pontos extremos em uma escala contínua que se 

estenderia do branco até o preto. Ao contrário, o significado com que os 

relacionamos é o da contraposição, ou mesmo da oposição intrínseca. Até mesmo 

lhes damos um sentido ativo, como forças distintas e antagônicas que atuam em 

nosso ser. Vemos a claridade como afirmação de vida, do ser e do fazer, do sol, 

calor, das qualidades éticas do bem e da verdade. Inversamente, a escuridão não é 

tida apenas como ausência de claridade, mas como sua negação, como um contra-

princípio também ativo, o não-ser, o mal, o desaparecimento, a destruição, a morte 

(idem, 2001, p.89-90). 
 
 

 

 Por meio dos contrastes de claro/escuro, a luz articula uma vibração no espaço. 

Quanto maior o contraste, mais visível será o efeito vibratório, e, quanto melhor forem 

elaborados os contrastes, por meio de graduações de intensidades, variações e inversões 
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tonais, mais nítido será o efeito vibratório de avanço/recuo simultâneo. É o que ocorre, por 

exemplo, em obras de Rembrandt (ibidem, 2001). 

Por fim, o elemento cor é o mais sensual e emotivo. No entanto, as cores também 

carregam informação: costumamos associar valores a cada uma delas individualmente (por 

exemplo, o vermelho seria uma cor que se refere à paixão, agressividade, violência etc. 

enquanto o azul transmitiria tranquilidade, maturidade, profundidade etc.) (DONDIS, 

2007). 

Não obstante, é de extrema importância a compreensão de que o valor exato de uma 

cor depende sempre do contexto cromático no qual está inserida. Tais relações colorísticas 

modificam não apenas o caráter físico da cor, mas também sua expressividade: a mesma cor 

pode definir uma área visual de maneiras diferentes (OSTROWER, 2001). 

Conhecidos os elementos visuais, é importante a compreensão do processo de 

composição desses mesmos elementos: é nessa etapa que o artista/comunicador visual pode 

materializar sua ideia, determinando o sentido da mensagem que pretende transmitir 

(DONDIS, 2007). São noções básicas de composição (idem, 2007): 

1. Equilíbrio: noção mais importante de composição, “tanto visual quanto 

fisicamente, o equilíbrio é o estado de distribuição no qual toda ação chegou a 

uma pausa” (ARHEIM, 2007). Em uma composição equilibrada, o todo 

apresenta a noção de necessidade de cada uma das partes, como se nenhuma 

modificação adicional fosse possível/necessária. 

2. Direção: determinada pela configuração dos elementos, é a relação de peso entre 

eles e o assunto abordado; 

3. Alto e baixo: objetos colocados na região superior da composição apresentam 

peso visual maior que objetos colocados na região inferior; 

4. Direita e esquerda: “lemos” uma composição da esquerda para a direita. 

Cabe ressaltar que, segundo os estudos de Percepção Visual, forma e conteúdo são 

indissociáveis e a distribuição dos elementos em uma composição representa, em maior ou 

menor grau, a visão de mundo do artista/comunicador, ideologicamente carregado 

(OSTROWER, 2001).  
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 Por que Análise de Discurso? 

 

 O processo de comunicação não ocorre de forma estanque; antes, dizeres, sentidos e 

sujeitos significam-se dinamicamente. Esse fluir da linguagem é o discurso, e, por meio 

dele os signos recebem significados (BACCEGA, 2007). 

 A área de conhecimentos que estuda o discurso é a Análise de Discurso, que, 

negando a noção de transparência da linguagem (MAINGUENEAU, 2008), compreende-a 

como trabalho simbólico produzido por sujeitos histórica e ideologicamente determinados, 

descortinando-a em seu processo de significação (ORLANDI, 2009).  

Considerando – assim como os estudos de Percepção Visual – forma e conteúdo 

como elementos indissociáveis, os estudos discursivos tratam a linguagem como 

acontecimento de um significante em um sujeito afetado histórica e ideologicamente. O 

discurso é a intersecção entre esses fenômenos simbólicos e sócio-históricos, realizados em 

uma materialidade discursiva, que pode ocorrer em diferentes sistemas linguísticos e/ou 

semiológicos: textos verbais, visuais, sonoros, gestuais etc. (CHARAUDEAU, 2009). A 

Análise de Discurso  

 

visa a compreensão de como um objeto simbólico produz sentidos, como ele está 

investido de significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, 

implica em explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação que 

relacionam sujeito e sentido. Produzem-se assim novas práticas de leitura 

(ORLANDI, 2009, p.26).   

  
 

 Os efeitos de sentidos manifestos no discurso são determinados por condições de 

produção, que, compreendendo basicamente os sujeitos e a situação, podem ser 

considerados de duas maneiras: em sentido estrito e em sentido amplo. No primeiro caso, 

correspondem ao contexto imediato da enunciação: quem enuncia e como se enuncia. No 

segundo, correspondem ao contexto sócio-histórico e ideológico (idem, 2009).  

 Há ainda a memória discursiva, ou interdiscurso, “aquilo que fala antes, em outro 

lugar, independentemente” (ibidem, 2009), que influencia as condições de produção e torna 

possíveis os dizeres, e que retorna sob a forma do pré-construído, afetando o modo como o 

sujeito se significa em determinada situação discursiva (ibidem, 2009).  

 O interdiscurso determina a formulação discursiva, ou intradiscurso, pois só 

podemos dizer algo que esteja na esfera do dizível, do já dito: do interdiscurso, enfim. É 
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nesse cruzamento entre o existente e o porvir que o discurso se encontra, tirando daí o(s) 

seu(s) sentido(s) (ibidem, 2009).  

Cabe ressaltar que não apenas o que é dito influencia no discurso, mas também o 

não-dito. Da mesma forma que a memória, o esquecimento influencia o processo 

discursivo: a Análise de Discurso considera o que “é dito em um discurso e o que é dito em 

outro, o que é dito de um modo e o que é dito de outro, procurando escutar o não-dito 

naquilo que é dito, como uma presença de uma ausência necessária” (ibidem, 2009, p.33).  

O funcionamento da linguagem está assentada na articulação entre o mesmo e o 

diferente, por meio de processos parafrásticos e polissmêmicos. Os primeiros se referem ao 

fato de que, em todo o dizer, há algo que se mantém – o dizível, a memória discursiva, o 

interdiscurso –, que estabiliza e permite a existência do sentido. Os processos polissêmicos, 

por sua vez, trabalham com a ideia de ruptura, de mudança, de deslocamento nos processos 

de significação (ibidem, 2009). 

Relacionadas com os conceitos anteriores, estão as noções de produtividade e 

criatividade. A primeira – típica de obras midiáticas, como filmes hollywoodianos, novelas, 

anúncios etc. – trata da repetição de métodos e processos cristalizados, visando a 

manutenção da linguagem; a segunda – encontrada, por exemplo, nas vanguardas europeias 

– se refere à ruptura do processo de linguagem, deslocando regras e elementos que 

interferem nos sujeitos e nos sentidos em sua relação com a língua e com a história: com a 

criatividade, irrompem novos sentidos (ibidem, 2009).  

É interessante o fato de que a criação publicitária pode ser considerada mais como 

produtividade do que como criatividade: peças publicitárias são variações de um mesmo 

“mito fundador”, a lógica capitalista, e nem devem fazer diferente, pois, se a publicidade 

visasse romper regras de linguagem, provocando novas significações, o público poderia não 

entender a mensagem, anulando-a (ROCHA, 1995).  

Por sua vez, à arte pode corresponder mais claramente a criatividade, como o que 

ocorreu com o impressionismo, que rompeu com a arte acadêmica. No entanto, o público da 

época demorou a entender e aceitar essa como uma nova e relevante manifestação artística 

(GOMBRICH, 2000).  

A arte, a filosofia, a religião, a ciência etc. podem ser consideradas discursos 

constituintes (MAINGUENEAU, 2008). Esse tipo de discurso não admite nenhum outro 

acima dele, e não reconhece outra autoridade além da sua. No entanto, ele não está imune 

ao interdiscurso: interações discursivas ocorrem constantemente entre discursos 
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constituintes e não-constituintes, assim como entre discursos constituintes entre si. Estes 

discursos, no entanto, costumam negar tais relacionamentos, ou tentam submetê-los aos 

seus princípios (idem, 2008). 

Nota-se, portanto, que os discursos sempre se relacionam, e os sentidos surgem e se 

modificam por meio dessas relações. Ou seja, todo dizer está conectado a outros dizeres, 

imaginados ou possíveis, por meio de relações de sentidos, que influenciam as condições de 

produção dos discursos (ORLANDI, 2009). Cabe ao analista desvelar as condições de 

produção e o funcionamento da memória, para compreender, assim, o sentido do discurso 

em sua materialidade, carregada de ideologia (idem, 2009).  

Esta noção é um dos pontos fortes da Análise de Discurso: o fato de que não há 

sentido sem interpretação, realizada por um sujeito afetado por seu contexto sócio-histórico 

atesta a presença da ideologia. Quando interpretamos qualquer objeto simbólico (verbal ou 

não-verbal), o sentido aparece como evidência natural, um em si imutável do objeto, que 

não percebemos como resultado do trabalho da ideologia. Juntando a isso o fato de a 

ideologia interpelar os indivíduos em sujeitos, temos que a ideologia é condição para a 

constituição dos sujeitos e dos sentidos (ibidem, 2009). 

 

 

Absolut art: forma e discurso da arte na publicidade 

 

Cruzando o instrumental analítico provindo da Análise de Discurso com os estudos 

de Percepção Visual, podemos analisar intersecções formais e discursivas entre publicidade 

e arte em uma peça publicitária, reveladoras de ideologia. 
 

Diferente de um anúncio típico – criado por publicitários –, o anúncio abaixo foi 

criado por Andy Warhol em 1985, iniciando uma campanha que perdura até os dias atuais: 

Absolut Art. Conversando com Michel Roux, presidente da Carillon – empresa que detinha 

o controle sobre a marca Absolut –, Warhol, cativado com a beleza da garrafa, se propôs a 

pintar sua própria versão do objeto. Michel aceitou a proposta, sem pensar em utilizá-la 

com fins publicitários. Mas pediu que ela ficasse em posição de destaque. Sua surpresa foi 

inequívoca quando viu a garrafa preta com letras e detalhes coloridos: Warhol acabara de 

criar a primeira peça da campanha Absolut Art (LEWIS, 1996). Essas são, basicamente, as 

condições de produção de nível estrito, que compreendem os sujeitos que produziram a 

materialidade discursiva e de que modo/ como ocorreu essa produção (ORLANDI, 2009).  
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A vodca Absolut, naquela época, cada vez mais ganhava status de produto da moda, 

e nada melhor para reforçar tal imagem do que um anúncio realizado por um artista de 

destaque. Ainda mais se esse artista fosse influente entre ricos e famosos de Hollywood. 

Michel viu em Warhol um “profeta” que guiaria diferentes pessoas, principalmente as mais 

influentes, para o mundo Absolut; viu também a possibilidade de utilizar arte em uma 

estratégia de marketing (idem, 1996): a arte passa a ser apropriada pelo sistema capitalista 

como forma de incentivo ao consumo, não apenas de produtos, mas também do ethos 

capitalista (MAINGUENEAU, 2008).  

Nota-se na peça uma espécie de “interdiscursividade auto-referente”: o anúncio 

Absolut Warhol dialoga com a própria obra de Warhol. Esta, por sua vez, dialoga com 

fenômenos típicos do sistema capitalista, como a massificação da produção e da cultura, 

assim como a emergência da cultura pop. Artista com forte pensamento de mercado e 

expoente da Pop Art, afinal de contas, Warhol criou um anúncio ou uma obra de arte? 
6
 

Provavelmente, nenhum artista do século XX seria mais adequado para elaborar 

uma peça publicitária do que Warhol. Elementos formais e discursivos típicos de sua obra 

                                                 
6 N.A. Tal pergunta foi colocada aqui apenas para provocar o raciocínio do leitor. Tal discussão, apesar de interessante e 

pertinente, escapa do âmbito deste trabalho. 

Figura 01: anúncio para a vodca Absolut, de Andy Warhol (1985) 
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estão presentes no anúncio para Absolut. Destacam-se, formalmente, os elementos 

superfície, linha e cor: a imagem da garrafa é chapada, apresentando as típicas texturas 

serigrafadas de Warhol à exaustão, com cores fortes e vibrantes. Esses efeitos visuais não 

são despropositados: o efeito de “xerox” representa a ideia de banalização da cultura, 

segundo a qual a exclusividade de obras artísticas e personagens consagrados – como 

Marilyn Monroe – dá lugar à banalização da imagem, proporcionada pela comunicação de 

massa.  

 

É interessante o fato de que há uma agitação contida no anúncio: a imobilidade 

representada pela grande superfície negra da garrafa – posicionada vertical e 

simetricamente no anúncio – é contrabalançada pelo fundo e alguns detalhes bastante 

coloridos. Há grande utilização de amarelo (cor quente, que representa expansividade e 

movimento) e violeta (violeta = azul + vermelho, é uma cor menos fria que o azul e menos 

quente que o vermelho), que são cores complementares, reforçando a relação de tensão e 

resolução que ocorre no anúncio continuamente: há na composição um constante duelo 

entre forças de expansão (pelos amarelos e vermelhos) e de contração (pelos violetas e 

roxos) (OSTROWER, 2001).  

As diversas linhas irregulares de cor cinza, que contornam a garrafa, as letras da 

marca e o medalhão na região central-superior, contrastam com a estabilidade das 

superfícies.  É interessante observarmos, entretanto, que as linhas, em si mesmas, carregam 

Figura 02: Rostos serigrafados de Marilyn Monroe (1962), de Andy Warhol 
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essa relação de tensão-resolução: a cor cinza estabiliza a inquietação das linhas (idem, 

2001). 

  Tais relações estruturais de contínua tensão e resolução, geradoras de uma 

interessante sensação de equilíbrio visual, podem ser associadas não apenas com o estilo do 

artista, mas também com o produto anunciado/retratado: trata-se de uma vodca que carrega 

em si certa aura de produto superior, associado a uma vida de prazeres, diversão e pessoas 

bem sucedidas; trata-se do estilo de vida vendido por excelência pelo capitalismo e que os 

atores de Hollywood, muitas vezes retratados por Warhol, representam. Por outro lado, tal 

alegria é altamente controlada e contida, justamente pelo sistema que a vende para o 

público: você pode ser e fazer o que quiser, contanto que siga as regras do sistema. 

 Tem-se, portanto, que as relações de tensão e resolução, vibração e contenção 

apresentadas no anúncio/pintura de Warhol não foram utilizadas por acaso: todos os 

elementos são compostos de tal maneira que, comprovando o que tanto os estudos de 

Percepção Visual quanto a Análise de Discurso propõem: forma e conteúdo são 

indissociáveis, representando, mais ou menos, determinada(s) carga(s) ideológica(s). 

Cabe ressaltar que o anúncio de Warhol, por ser realizado por um artista muito bem 

sucedido, recebe toda uma aura provinda do artista e da sua obra. Tal aura, por sua vez, é 

repassada ao produto, cujo valor-de-troca torna-se amplificado, atraindo os consumidores. 

A publicidade, ao se apropriar da arte, o faz para reiterar e manter o sistema capitalista.  

 

 

Considerações finais 

 

A publicidade, apesar de sua aparente banalidade, pode ser considerada o discurso 

mais revelador da sociedade plenamente capitalista em que vivemos atualmente (ROCHA, 

1995). Mito contemporâneo, o discurso publicitário se apropria dos mais diversos materiais 

culturais em sua produtividade: como a arte (CARRASCOZA, 1998). Esta, por mais que se 

relacione com o indizível, é produzida por artistas, que, assim como qualquer outra pessoa, 

são sujeitos inseridos em determinados sistemas sociais que influenciam e são influenciados 

por eles. Tais influências se refletem na distribuição dos elementos visuais no espaço 

pictórico (ARHEIM, 2007). Dessa forma, analisando a composição, podemos descortinar 

processos discursivos, que, por sua vez, revelam formações ideológicas (ORLANDI, 2009). 
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É o que fizemos ao analisar o anúncio Absolut Art, criado por Andy Warhol em 

1985 e que inaugurou uma campanha.  Mais do que uma peça que reitera seu estilo 

artístico, trata-se de um anúncio onde cada elemento visual utilizado – principalmente 

linhas, superfícies e cores – carrega significações reveladoras de um mundo de controle e 

agitação, alegria e contenção: liberdade e submissão – ao sistema capitalista. Uma 

manifestação estética é apropriada formal e discursivamente como modo de divulgação da 

ética do consumo.  

Comprova-se, portanto, o que Menna Barreto (2004) afirma: publicidade e arte são 

manifestações diferentes e até mesmo conflitantes, mas que podem se relacionar. 

Publicidade e arte, publicitário e artista são diferentes, mas até que ponto?  
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