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RESUMO 

Este trabalho visa problematizar as relações entre publicidade e arte, questionando, com base 

em referências da semiótica de linha francesa, critérios muitas vezes tomados por absolutos, 

os quais não consideram o contexto histórico e sociocultural em que a obra criativa é 

produzida e exibida. Como resultado, esperamos esclarecer as diferenças e semelhanças entre 

o discurso estético na arte e na publicidade, discutindo, ao final, aproximações pouco 

exploradas entre esses dois gêneros discursivos. 
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Muitos artistas rejeitam prontamente qualquer vínculo entre a publicidade e a arte. No 

meio publicitário, há também um relativo consenso sobre o assunto, que Washington Olivetto 

resumiu muito bem: "publicidade não é arte, é artesanato" (COUTO, 1996). É preciso 

entender as diferenças entre os dois campos para que possamos deixar mais claro em que 

contexto um tipo de trabalho pode ser vinculado ao outro ou não. Eis é o propósito deste 

artigo, que, com base em referências da semiótica de linha francesa, discute a especificidade 

do discurso estético na publicidade a partir da análise de algumas obras e peças. 

O discurso estético na arte 

O que é arte? As respostas a essa pergunta variam e a polêmica está longe de acabar. 

Revisaremos algumas definições nos próximos parágrafos e discutiremos algumas diferenças 

e semelhanças entre arte e publicidade. 

Para começar, arte é um discurso estético, mas não inclui apenas obras belas e 

sublimes. A história registra vários casos de trabalhos que têm sido considerados feios, tristes 

e até repugnantes e, ainda assim, são vistos como obras de arte por museus, galerias, críticos e 

pesquisadores. 
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A rigor, nem mesmo a estética refere-se apenas ao que é belo. Há divergências 

também sobre o que é estética. Não trataremos delas agora. A discussão pode ficar para outro 

trabalho. Usaremos neste estudo um ponto de vista específico: o caso em que, em um signo 

qualquer, o significante produz sentidos sem que seja necessário considerar o significado 

associado, por convenção, a ele. Complicado? Nem tanto. Observemos esta imagem gráfica. 

O que nos vem à cabeça ao vê-la? 

 

 

 

 

 

 

 

Dificilmente terá sido um cachorro, que é o seu significado na língua bengali. A 

imagem mental (significado) de um cão só ocorre para quem, por convenção, aprendeu que a 

imagem gráfica (significante) quer dizer cachorro. Esse tipo de relação convencional, 

arbitrária, entre significante e significado é conhecida como sistema semiótico (FLOCH, 

1985, p. 12). 

Provavelmente você, que não fala bengali, só foi capaz de apreciar esse grafismo do 

ponto de vista estético, o que implica não apenas em julgá-lo belo ou não, mas em muitas 

outras ideias que ele pode sugerir pelo simples arranjo e composição dos seus traços e cores 

(DONDIS e CAMARGO, 1997, p. 19). 

Às linhas retas na horizontal e na vertical, por exemplo, juntam-se linhas curvas, o que 

para muitos pode ter passado uma impressão de equilíbrio dinâmico, de movimento (linhas 

curvas) com segurança (linhas retas). 

Não é à toa que muitas pessoas para quem apresentamos essa figura em palestras e 

aulas relacionam o grafismo à dança e à música, figuras que em nossa cultura representam 

flexibilidade, movimento e controle. 

Vejamos mais um exemplo, agora do campo artístico. Esta pintura de Georgiana 

Houghton, cujo título não interessa por enquanto, já que estamos discutindo o texto visual 

apenas pelas suas qualidades plásticas, coloca em contraste dois elementos gráficos distintos, 

um deles claramente figurativo (a imagem de uma face) e uma profusão de linhas curvas e 



 

retorcidas, as quais dificilmente conseguimos associar a alguma figura do mundo natural (são 

caules, folhas, moluscos? De que tipo?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abundância dessas formas abstratas, emaranhadas, contorcidas, faz nosso olhar 

ziguezaguear rapidamente em várias direções, causando uma sensação de grande movimento, 

um movimento vertiginoso, que confunde e assusta. 

No meio da turbulência, paira a imagem reconhecível de um rosto humano. Suas 

formas são circulares e fechadas, sem pontas soltas, e os elementos são dispostos em 

cuidadosa simetria, convidando nosso olhar ao repouso. Além disso, a face está em uma 

posição superior do quadro, e não inferior. 

Não é apenas um rosto. Os traços e formas sugerem, por tudo que foi dito no parágrafo 

anterior, a face de alguém espiritualmente superior, sem que, no entanto, precisemos saber 

que, pelo seu título, aquela figura é de fato "O retrato do nosso senhor Jesus Cristo", um 

quadro de 1862 pela artista. 

Agora que sabemos disso, podemos notar como o plano de expressão do quadro, ou 

seja, à grosso modo, o seu significante, organiza-se em categorias equivalentes às categorias 

que podemos encontrar em seu plano do conteúdo (o significado ou imagem mental do que 

Jesus representa para nós em um mundo que tantas vezes nos parece confuso e ameaçador). 



 

Esse tipo de relação entre os dois planos da linguagem é conhecido em semiótica como semi-

simbolismo (FLOCH, 1985; PIETROFORTE, 2011). 

O detalhe que nos interessa aqui é o seguinte: mesmo sem sabermos do seu conteúdo, 

mesmo sem reconhecermos de quem é aquela face humana, ainda assim, pela mera forma 

plástica, seríamos levados a pensar em termos de medo e coragem, ameaça e segurança, 

tensão e tranquilidade, vertigem e equilíbrio. 

Isso é trabalho estético - o trabalho artístico, como discutiremos mais adiante, está em 

outro nível, o nível da exceção e da inovação discursiva: essa obra de Georgiana Houghton 

antecipou a arte abstrata em 50 anos. Ela foi surrealista 60 anos antes do surrealismo e 

psicodélica 100 anos antes da arte psicodélica. 

O discurso estético na publicidade 

Esta peça publicitária da Benetton é outro bom exemplo de discurso estético. 

 

 

 

 

 

 

 

No plano do conteúdo, três figuras conhecidas da maioria sugerem logo, em nossa 

cultura, a ideia de sentimento. São muito parecidas, o que indica que, no fundo dos nossos 

corações, nós, humanos, somos todos iguais, compartilhamos os mesmos sentimentos. 

Os grafismos pretos sobre o coração também são identificáveis pela via da cultura: 

quem aprendeu inglês vê logo que são três palavras, que, por convenção, combinou-se que 

devem lembrar, respectivamente, as cores branca, preta e amarela. E não apenas isso, também 

vimos na escola que são exatamente as cores das raças humanas. 

A distinção entre as raças, contudo, é superficial, ligada às aparências, pois, no fundo, 

lá dentro dos nossos corações, somos todos iguais, vivemos os mesmos sentimentos 

universais. Quem estabelece diferenças é a cultura, não a natureza. 

 



 

Notem como esse contraste entre natureza e cultura, o qual podemos ler no plano do 

conteúdo, repete-se na dimensão puramente visual, no plano da expressão: a cultura está para 

os grafismos planos e pretos assim como a natureza está para os elementos tridimensionais, 

coloridos, de contornos irregulares ("naturais") que identificamos como corações. 

Isso é um discurso semi-simbólico, carregado de poeticidade. Isso é um discurso 

estético. 

Publicidade não é arte 

Se arte é um discurso estético e uma peça publicitária também pode ser, por que 

publicidade não seria arte? 

Porque, além de ser um discurso estético, a arte seria algo mais. Na arte, tal discurso 

não serviria a nenhum outro propósito a não ser o da mera apreciação estética. Para o artista, a 

experiência resumir-se-ia à exploração das propriedades expressivas da matéria significante. 

Para o espectador, também. 

Isso quer dizer que, nas artes plásticas, cores, formas, texturas, volumes e espaço 

interessam somente na medida em que produzem significados por si mesmos, sem que: 1) seja 

necessário nenhuma referência a uma figura culturalmente reconhecível (é o que ocorre de 

forma explícita na arte abstrata), ou 2) haja outra finalidade que não aquela da experimentação 

estética. 

Como vimos na seção anterior, uma peça publicitária pode atender ao primeiro 

requisito, mas não ao segundo: ela não se resume à experimentação estética. Longe disso. Na 

publicidade, as considerações estéticas interessam somente na medida em que favorecem 

outra coisa: a persuasão e a sedução do consumidor pelo anunciante. 

Quando a publicidade vira arte 

Se publicidade não é arte, o que faziam estes cartazes do pintor Toulouse-Lautrec no 

Montreal Museum of Fine Arts em uma exposição organizada no ano de 2016? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando o artista criou essas peças, ele não as mandou para uma exposição, nem 

pretendeu vendê-las como obra de arte - para isto, ele pintava quadros. 

No século XIX, os seus cartazes, apesar de todas as suas qualidades "artísticas", eram 

utilitários, serviam para chamar a atenção das pessoas para outra coisa: serviços, espetáculos e 

produtos de terceiros. 

Hoje em dia, porém, destituídos de qualquer valor publicitário, são apreciados apenas 

em sua dimensão estética e artística. 

A lição é clara: o status de obra de arte é algo que depende também dos espectadores, 

isto é, da recepção estética (SCHAEFFER, 2004, p. 63). 

Para os africanos, as máscaras que intrigaram Picasso e o estimularam a ver o mundo 

com outros olhos (olhos cubistas), eram apenas instrumentos de um ritual que, ao invés de 

provocar inovação, confirmavam uma tradição. 

Entre a regra e a exceção 

Os casos dos cartazes de Toulouse-Lautrec e das máscaras africanas expostas em 

museus da Europa no começo do século passado são bons exemplos de uma outra dimensão 

da arte que resta discutir aqui: a sua natureza institucional (SCHAEFFER, 2004, p. 67). 

 



 

Se uma pessoa qualquer, que não seja artista, curador, crítico, pesquisador ou qualquer 

outro profissional do ramo, decidisse expor e apreciar em sua sala de visitas um desses 

cartazes de Toulouse-Lautrec como se fosse arte, esse cartaz seria considerado arte? 

Para ele e para um ou outro parente ou amigo, talvez sim, mas dificilmente a sua 

escolha seria contemplada em uma dessas exposições que levam o público às galerias e 

museus, nem apareceria em um desses catálogos e livros que registram a história oficial da 

arte. 

A dimensão institucional da arte está aí, escondida, camuflada, implícita, naturalizada. 

Quem a desmascarou de modo magistral foi Marcel Duchamp com seu famoso ready-made 

"Fonte". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A história é bem conhecida. O artista francês aprontou uma travessura para o salão da 

Sociedade dos Artistas independentes de 1917, que aconteceria pela primeira vez do outro 

lado do Atlântico, em New York. Ele foi até uma casa de materiais de construção, comprou 

um urinol, deitou a peça, colocando-a na horizontal, deu-lhe o nome de Fonte, assinou com o 

pseudônimo R. Mutt e submeteu a obra ao comitê encarregado de selecionar o que deveria ser 

ou não exposto no evento. Entre os senhores jurados estava ele mesmo, Duchamp. 

Foi um escândalo. O comitê não sabia o que dizer. A decisão final, rejeitar a obra, não 

foi unânime, e, algum tempo depois, a verdadeira autoria da peça foi revelada (TOMKINS, 

2004, p. 38). Desde então o debate sobre a intervenção de Marcel Duchamp é motivo de 

controvérsia. 

 



 

Queiram os seus críticos ou não, no entanto, o seu gesto levou aquela que talvez seja a 

principal marca da arte: por meio de um discurso estético, atacou a convenção e quebrou 

expectativas, fazendo com que as pessoas lançassem um novo olhar sobre o que é ou não uma 

obra de arte.  

Considerações finais 

O trabalho de Marcel Duchamp, especialmente no caso dos ready-made, sugere 

algumas semelhanças pouco discutidas entre a obra de parte e a peça publicitária, as quais 

devemos enfatizar na conclusão deste artigo como uma contribuição ao debate sobre o 

assunto e para sugerir futuros estudos na área. 

Assim como a arte, conforme vimos acima, a publicidade também recorre ao discurso 

estético e, mais especificamente, ao sistema semi-simbólico, obtendo assim efeitos de 

poeticidade em seus textos. Ao contrário da arte, porém, na publicidade, tal expediente não 

visa a mera apreciação estética da obra, o que, do ponto de vista da recepção, pode acabar 

ocorrendo, contexto em que a peça publicitária pode ser apreciada como uma obra de arte.  

Como sugeriu Marcel Duchamp por meio dos seus ready-made, mudanças de contexto 

como essa podem ser decisivas na definição do que ou não um objeto de arte. No seu 

trabalho, produtos manufaturados em escala industrial perdem o seu caráter utilitário quando 

deslocados, por meio da enunciação do artista, para a esfera institucional da arte, âmbito em 

que, por meio de regras socialmente construídas, os espectadores são orientados a focalizar 

quase exclusivamente as qualidades estéticas de um artefato qualquer. 

Finalmente, resta-nos enfatizar que tais manobras de deslocamento, recontextualização 

e ressignificação de signos são recursos muito usados na publicidade para chamar a atenção 

da audiência e envolvê-la mais intensamente com a mensagem veiculada. A surpresa causada 

pelos ready-made de Marcel Duchamp é exatamente o que precisamos quando pretendemos 

engajar o consumidor da era digital.  Com efeito, o excesso de mensagens, o fluxo intenso de 

novos conteúdos e a concorrência acirrada forçam os criativos a usarem recursos 

extravagantes para chamar a atenção de um público cada vez mais distraído. Ugo Volli (2003, 

p. 82) fala em saliência perceptiva como um dos requisitos fundamentais para se estabelecer 

contato em um ambiente saturado por informação e avesso às mensagens promocionais. E 

sem contato, a persuasão publicitária não tem chances de acontecer. 

O trabalho do artista francês destaca-se pelo uso da função poética, a qual, como 

sugeriu Roman Jakobson (2005, p. 73), envolve as pessoas por meio da organização 



 

inesperada da matéria significante: transgride-se códigos de linguagem de modo a perturbar o 

automatismo da percepção e a mobilizar a imaginação, sugerindo novos olhares - inusitados, 

curiosos, estimulantes - sobre a vida e o mundo. Duchamp recorreu ao expediente para 

despertar uma nova compreensão sobre a arte. A publicidade pode usar a função para poetizar 

a vida das pessoas - e não apenas chamar a sua atenção de modo extravagante -, incentivando-

as a enfrentar os desafios do mundo de forma mais criativa. É o que têm sugerido autores 

como Oliviero Toscani (1996)  e João Anzanello Carrascoza (2014). É o que esperamos 

aprofundar em futuras pesquisas, questionando a noção de que, para ser efetiva, a publicidade 

não poderia ir além da mera estetização de valores já sancionados por uma determinada 

sociedade ou grupo social (VOLLI, 2003, p. 17).  

Nos últimos anos, o valor social das marcas tem sido cada vez mais questionado por 

autoridades governamentais, pesquisadores e movimentos sociais, os quais reclamam das 

empresas uma atitude mais ativa e responsável nos debates e nos projetos de transformação da 

realidade em que vivemos (SEMPRINI, 2010, p. 34). A situação talvez favoreça um outro 

tipo de publicidade, uma publicidade que seja não apenas uma conversa divertida, curiosa e 

aquiescente, mas também um diálogo que, a exemplo do que ocorre entre os artistas e o seu 

público, leve-nos a imaginar juntos outras formas de enxergar e pensar o mundo, elevando 

dessa forma a outro nível a cumplicidade entre as marcas e as pessoas. 
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