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Pretendemos, neste artigo, abordar os vários aspectos que envolvem a relação 
entre as Artes e a publicidade. Encontramos, em vários autores, posturas que, como 
explicita o título da tese de Figueiredo, tentam mostrar a publicidade como uma 
“manifestação artística da sociedade de massa”; outras, reduzem-na ao papel de um 
Drácula alimentando-se com o sangue alheio para levar adiante seus propósitos escusos. 
Repete-se, então, de alguma maneira, a antiga oposição entre os “Apocalípticos e os 
Integrados”.

Com a certeza de que esta bipolaridade não costuma levar a bons resultados, 
decidimos entrar nos meandros desta relação na qual ambas se opõem e se completam.

Solange Bigal (1993:22), em seu estudo sobre criação publicitária, afirma que 
publicidade vem do latim publicus, significando o ato de tornar público alguma coisa. A 
este sentido original, no entanto, poderíamos acrescentar que, além de tornar conhecido 
um produto1 ,a publicidade tem o objetivo de despertar, na massa consumidora, o desejo 
pela coisa anunciada, fazendo isso sem encobrir o nome e as intenções do anunciante 
que paga por esta divulgação.

Muitos outros elementos podem ser acrescentados na busca de uma definição 
precisa mas não tentaremos esta tarefa, mesmo porque não acreditamos na possibilidade 
de sua concretização, preferindo destacar alguns que se relacionam mais diretamente 
com nossa abordagem.

Costuma-se, por outro lado, confundir Publicidade com Propaganda pois ambas 
divulgam e muitas vezes usam, para isto, os mesmos meios. A diferença está no que é 
divulgado. “Enquanto a Publicidade divulga produtos, marcas e serviços (publicação), a 
Propaganda divulga idéias, proposições de caráter ideológico, não necessariamente 
partidárias (propagação)(Bigal,1993:21)”. A publicidade, então, espera a compra, 
enquanto a propaganda espera adesões a um sistema de idéias. 

Esta distinção só se torna coerente se pensarmos que, ao divulgar produtos, a 
publicidade também divulga um sistema de idéias, no caso a idéia de consumo pois, 
embora exista a concorrência, “não é menos verdade que qualquer imagem publicitária 
confirma e reforça todas as outras” (Berger,1987:135).



O duplo aspecto da publicidade não se encontra somente aí, mas também, no fato 
de que esta “não é apenas o discurso sobre o objeto (produto, marca e serviço), mas o 
próprio objeto e, portanto, duplo objeto” (Bigal,1993:23). Em outras palavras: “ao 
consumir as mensagens publicitárias que anunciam as coisas a serem consumidas, 
consumimos um sistema que sustenta crença no consumo.” (Bigal,1993:35)

Não podemos esquecer que a publicidade, enquanto manifestação artística a 
serviço da comunicação de marketing, “tem como tarefa informar as características deste 
ou daquele produto e promover a sua venda. Nesta função ‘objetiva’ resta, em princípio. 
sua função primordial” (BAUDRILLARD,1969:273)

Para fazer isto, a publicidade, deve despertar o desejo, embutindo esta informação 
em soluções criativas,  de conteúdo e forma, "gerando em torno de cada bem ou serviço 
ofertado a aura de desejo que aproxima a mão do consumidor ou mantém nele o hábito 
de consumo” (Figueiredo,1991:7). Ao falarmos em “soluções criativas” estamos 
aproximando publicidade de Arte. 

A Arte é concebida e se manifesta na sociedade, “Fala sempre por alguém, para 
alguém e reflete a realidade vista de uma posição social” (HAUSER,(s/d):95). Por esta 
razão sua manifestação, assim como a maneira como a entendemos, alterou-se tanto no 
decorrer da História. Podemos dizer que permaneceu constante a busca pela experiência 
estética. Se, de um lado, isto pode simplesmente dar outro nome ao problema, por outro, 
em nossa opinião, este é um caminho para buscar um conceito adequado ao nosso 
assunto.

A origem da palavra estética refere-se a entrar em contato com algo através dos 
órgãos dos sentidos. Estes, porém, não são somente biológicos, como nos mostra Marx, 
mas sociais. Desta maneira, o efeito estético que a Arte suscita depende da sensibilidade 
da época e do indivíduo e esta sensibilidade, por sua vez, é trabalhada através da Arte. 
Uma das funções da Arte, então, é educar a sensibilidade.

Vários interesses podem levar alguém a chamar algo de Arte mas aqui estamos 
falando de um fenômeno de comunicação social que busca ampliar a imaginação e as 
possibilidades sensoriais.

Gombrich, em “Arte e Ilusão”, nos mostra que projetamos, nas imagens, aquilo 
que queremos ver; aquelas apenas dirigem nossa projeção. Desta maneira, quanto menos 
descritiva for a imagem, maior será a participação do observador que, assim, mais 
desenvolverá seu sentido visual. Com um raciocínio parecido, Hayakawa (1972:103) 
compara o texto de uma revista de detetive com um romance de Hemingway, mostrando 
o pouco espaço que a primeira deixa para a imaginação do leitor, não permitindo que ele 
sinta as emoções ao participar da decodificação do texto. As emoções lhe são dadas 
prontas.
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Junto a esta função da Arte, existe outra: o “trabalho de valorizar, difundir, 
justificar e consolidar o conjunto vigente de valores de vida no corpo social em que se faz 
presente.” (Figueiredo,1991:51). Este aspecto é mostrado com clareza por John Berger 
(1987) com relação à pintura a óleo.

Usava-se óleo como aglutinante dos pigmentos desde a antigüidade mas esta 
técnica só se estabeleceu no século XVI. A pintura a óleo, ao contrário das técnicas da 
têmpera ou do afresco, tem grande capacidade de gerar ilusão, “Define o real como 
sendo aquilo que se pode agarrar com as mãos” (Berger,1987:92).

Realmente tangível, entretanto, eram os bens dos que encomendavam e pagavam 
pelos quadros; por este motivo, estes bens eram o tema da maioria das pinturas. “Muito 
freqüentemente, a pintura a óleo descreve coisas. Coisas que na realidade se podem 
comprar. Ter uma coisa pintada e colocada numa moldura não é diferente de comprá-la 
e pô-la em casa. Se se compra uma pintura, compra-se também o aspecto da coisa que 
representa.” (Berger,1987:87).

Levi-Straus (APUD Berger,1987:90) nos lembra que “Os quadros, num palácio 
florentino, representavam uma espécie de microcosmos no qual o proprietário, graças aos 
seus artistas, recriava, ao alcance de sua mão e da forma mais real possível, todas as 
características do mundo a que estava apegado”.

Obviamente nem todas as pinturas da época do auge da pintura a óleo 
celebravam a propriedade do pagante mas, das milhares de telas que foram pintadas, 
somente uma parcela muito pequena, as exceções, são consideradas apresentadas ao 
mundo como obras-primas.

As pinturas de nus apresentam outra curiosidade, nelas “o principal protagonista 
nunca é pintado: é o espectador em frente ao quadro, e pressupõe-se ser um homem. 

Tudo se dirige a ele.(…) Foi para ele que as figuras assumiram a sua situação de nus 

(Berger,1987:58). A mulher, então, era outra propriedade que estava nua para o 
proprietário, do quadro e dela. E isto ocorre mesmo no caso de o quadro incluir um 
amante masculino pois a atenção da mulher, em geral, fixa-se num lugar, fora do quadro, 
onde está aquele que Berger chama de “espectador-proprietario.” (Berger,1987:60)

As imagens, como todos os outros tipos de enunciado, comunicam algo para 
alguém, porém comunica de uma determinada maneira, enfatizando algum aspectos e 
com alguma intenção. Nas imagens da Arte, entretanto, busca-se ampliar a experiência 
visual e, por isto, deve conter algo de novo. Ao dar maior liberdade ao receptor, não se 
tem a garantia da maneira exata como este a interpretará, o leque de interpretações 
possíveis é amplo. E aqui encontramos as principais diferenças entre Arte e publicidade.

A publicidade não busca a ambigüidade, tem uma intenção muito precisa: 
divulgar a existência de produtos e induzir à sua compra; por isto “deve trabalhar numa 
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linguagem já estabelecida evitando experiências sob o risco de o público não entender a 
mensagem” (Bigal,1993:44 ). Por outro lado, a repetição de fórmulas, além de não gerar 
um signo novo, não garante a confirmação do antigo, pois o espectador tende a desviar a 
sua atenção. Aqui se coloca um problema: como criar sem ousar? Como criar sem passar 
pelo risco de inovar e não ser entendido? Para Figueiredo (1991:96), é desta tensão em 
que se busca uma solução entre um velho-a-ser-mantido e um novo-a-ser-implantado 
que nasce a criação publicitária.

Neste sentido, a publicidade lida com os mesmos problemas da Arte: criar e fazer 
concessões para que o público entenda a sua mensagem. Constable é um exemplo claro 
disto, pois pintava o mesmo quadro em duas versões, em uma delas era menos 
experimental, esta é a que seria vendida. Isto, entretanto, não é uma crítica a Constable, 
pois as convenções são necessárias à Arte, caso contrário, não atingiria seu público.

As relações entre Arte e publicidade, entretanto, não terminam aí. Com o advento 
das técnicas de reprodução, como nos mostra Walter Benjamin, as obras passaram 
começaram a ser utilizadas para muitas finalidades diferentes, que alteravam totalmente 
seu significado original. Pode-se, por exemplo, isolar um pormenor, filmar, colocar a 
reprodução entre outras imagens ou reproduzir com legenda (Berger,1987:29,30,31,33).

Um filme, ao mostrar uma obra de pintura ou escultura que, embora tenha um 
movimento visual é fisicamente estática, “conduz o espectador através da pintura, às 
conclusões do próprio argumentista” (Berger,1987:3O), pois nega ao observador a 
possibilidade de fazer a sua própria leitura.

Ao colocar a reprodução de uma obra de Arte entre outras imagens, ou com 
legenda, trata-se a mesma como uma informação entre outras, que geram um contexto 
alterando a significação daquela. Isto porém, mais uma vez, não é exclusividade da 
comunicação de massa e, dentro desta, da publicidade. No decorrer da história, objetos 
variados foram adquirindo o caráter de Arte, simplesmente por estar entre outras obras 
num museu. Uma máscara africana, por exemplo, passou de objeto de culto a objeto de 
Arte e hoje é vista como influenciadora do cubismo.

Se a máscara adquire o status de Arte, a obra de Arte ao ser citada pela 
publicidade, diz Berger(1987:139), serve como sinal de riqueza e sugere autoridade 
cultural; “denota riqueza e espiritualidade; implica que a compra que propõe é, ao 
mesmo tempo, um luxo e um valor cultural”. Não é outro o motivo de as reproduções de 
obras de Arte serem tão comuns na propaganda.

Mesmo quando elas não são citadas explicitamente, o são através de sua estrutura 
compositiva. Não podemos criticar tanto esta atitude pois, além das duas funções que 
Berger aponta, a presença de uma obra consagrada representa uma linguagem que o 
publico entenderá.
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A função exibicionista da pintura a óleo, da qual falamos anteriormente, se 
relaciona com a publicidade que, ao invés daquela técnica, usa a fotografia a cores e, 
este meio, como aquele, dá   uma sensação de quase poder tocar o que está na imagem.

A pintura a óleo, no entanto, mostrava algo que já se possuía, embelezava um 
interior realmente vivido. A publicidade, entretanto, quer gerar uma insatisfação e 
prometer que esta será satisfeita com a compra do produto anunciado. Na pintura 
tínhamos o “espectador-proprietário”, na publicidade temos o “espectador-comprador”.

Nesta correspondência, os papéis assumidos pelas pessoas representadas na 
pintura a óleo aparecerão também na publicidade:

− Os gestos dos modelos (manequins) e os das figuras mitológicas;
− A utilização romântica da natureza (folhas caídas. árvores, água) para criar um 

espaço onde se pode reencontrar a inocência;
− A atração exótica e nostálgica do Mediterrâneo;
− As poses assumidas para indicar estereótipos femininos: a mãe serena 

(Madona); a secretária emancipada (atriz, amante do rei); a anfitriã modelo  
(esposa do espectador-comprador); o objeto sexual (Vênus, ninfa  
surpreendida), etc.;

− A ênfase muito especial dada às pernas das mulheres;
− Os materiais especialmente utilizados para conotar o luxo: metais gravados,  

peles, couro polido, etc.;
− As atitudes e os enlaces dos amantes, dispostos frontalmente em benefício do 

espectador; 
− O mar, propondo uma mudança de vida;
− A atitude física dos homens, sugerindo riqueza e virilidade;
− O tratamento da distância pela perspectiva, sugerindo mistério;
− A relação entre bebida e êxito;
− O homem como cavaleiro (cavalheiro) torna-se motorista” (Berger,1987:142)

Não só a Arte alimenta a publicidade mas esta, por fazer pArte de nosso mundo, 
torna-se tema da Arte, como foi visto na Arte POP. Além disso a própria publicidade 
pode, em algumas manifestações, ser considerada Arte. Luiz C. P. Figueiredo defende 
esta tese, argumentando contra a idéia de que Arte não é publicidade, por servir grupos 
que dominam economicamente a sociedade.

Para, ele este aspecto ideológico da Arte sempre existiu, não sendo assumido 
porque a Arte é mais propaganda que publicidade e, enquanto esta não nega suas 
intenções, aquela atinge melhor seus objetivos quanto mais não se mostrar como um 
enunciado feito por alguém e com objetivos bem determinados.

Afinal, a publicidade é ou não é Arte? Prefiro recorrer à afirmação de Francastel 
(1973:26) sobre a existência de “uma gama completa de graus entre obras em que a 
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participação da Arte é limitada ao mínimo indispensável e aquela em que é exclusiva”. 
Existem peças publicitárias que atingem um alto grau nesta escala, mas nunca o máximo, 
pois nunca serão exclusivamente Arte, o que não denigre a publicidade. O que 
chamamos de Arte, também, em poucos momentos o foi.
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A publicidade divulga produtos, serviços e marcas, no 
entanto, no sentido de evitarmos uma repetição desnecessária, 
usamos somente o termo “produto” para designar tudo aquilo que a 
publicidade tenta vender.


