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RESUMO 

 Seria a arte contemporânea um “produto” a ser comunicado para o consumo, da 

mesma maneira que os outros produtos e serviços? Os discursos e midiatizações de sua 

comunicação publicitária deveriam seguir as mesmas estratégias de produção? Ter as 

mesmas expectativas de informação, reverberação e articulação de compreensão e sentido? 

Este projeto parte das percepções de uma diferenciação entre dois territórios que, embora 

culturalmente  entrelaçados no avançar da história, requerem uma aproximação 

epistemológica mais aprofundada na contemporaneidade. Produtos e serviços oferecem 

benefícios tangíveis e intangíveis, num universo de funcionalidade, pragmatismo e 

assertividade. E são propulsionados ao consumo por meio de discursos publicitários menos 

afeitos a riscos de incompreensão ou ineficácia mercantil. Por uma outra visada, a arte 

contemporânea oferece experiências mais abertas de sensibilização e significação. As 

obras muitas vezes adversas a uma compreensão instantânea, que as rotulem e imobilizem 

seu campo de significados, tensionam as dimensões da linguagem e dos discursos, as 

premissas de funcionamento das sociedades, as lógicas e as moralidades. Esta pesquisa 

objetiva investigar as lógicas da produção e  as estratégias de midiatização da comunicação 

para o consumo da arte contemporânea. Para tanto, foca a interação entre arte 

contemporânea e sociedade global de informação e consumo, com o objetivo de 

compreender seus vetores de expressão,  e como o discurso publicitário vem sendo 

utilizado a serviço da comunicação para o consumo da arte na atualidade.  Isso será 

conduzido por meio da análise da comunicação integrada das peças publicitárias da Bienal 

de Arte de São Paulo, nas edições entre 2000 e 2010, e outras referências contextuais, 

referenciando-se em dispositivos da Análise de Discurso de linha francesa, enriquecidos 

dos aportes teóricos de Rocha (2010) e Carrascoza (2007), entre outros.  

 

 

Palavras-chave:  Comunicação e Consumo, Comunicação da Arte, Bienal de Arte de São 

Paulo, Publicidade, Análise de Discurso  



ABSTRACT 

  Would contemporary art be a “product” to be contemplated for 

consumption the same manner that other products and services are? Would its 

advertisement discourses and broadcasting follow the same strategies as production? 

Should they have the same information expectations, reverberations and articulation, 

understanding and meaning? This dissertation starts with perceptions of a differentiation 

between two territories that, although culturally intertwined as it advances throughout 

history, require a deeper epistemological proximity in contemporary time. Products and 

services offer tangible and intangible benefits in a functional, pragmatic and assertive 

universe. They are propelled for consumption by means of advertisement with less risks of 

incomprehension or mercantile inefficacy. On the other hand, contemporary art offers a 

much more “open” experience in terms of sense and meaning. Works of art, many times 

are adverse to an instantaneous understanding that labels them and freezes their cosmos of 

significance. Art, many times, works shaking language dimensions and discourses, the 

premises and basis of society development, logics and moralities. This research focuses its 

efforts on investigating the logics of production and advertisement strategies for 

consumption of contemporary art. In this sense, it focuses on the interaction between 

contemporary art and the global society of information and consumption, envisioning the 

understanding of its expression vectors, and how the advertisement speech has been used 

to communicate for the consumption of art nowadays. This will be discussed  by an 

analyses of the integrated communication of advertisement for the Sao Paulo Biennal of 

Art in the editions of 2000 and 2010 and other contextual references, and also making 

reference to the French line of Discourse Analyses, enriched with the theoretical 

contribution of Rocha (2010) and Carrascoza (2007), among others. 

 

Keywords: Communication and Consumption, Communication of Art, Bienal de Arte de 

São Paulo, Advertisement, French Discourse Analysis  
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 1 

1)  INTRODUÇÃO   

                     

                          

      Every  work of art is the child of its time.1  
 

 

 

 Este projeto estuda o território específico da comunicação publicitária dedicada à 

informação e ao consumo da arte contemporânea, ainda epistemologicamente pouco 

explorado e sistematizado. A motivação e os objetivos deste projeto de pesquisa partem da 

percepção de uma questão-problema: quais as estratégias midiáticas e lógicas de produção 

de discursos publicitários são utilizados na comunicação integrada da arte contemporânea? 

Uma questão que desdobra-se em outras auxiliares num percurso de aproximação: são 

utilizadas prerrogativas e formatos particularmente especializadas para essa comunicação? 

Em que se fundamentaria as solicitações singulares a um discurso publicitário para a arte 

contemporânea? Os discursos de comunicação publicitária da arte contemporânea teriam 

relações de similaridade ou singularidade com os utilizados para a comunicação dos 

produtos e serviços em geral? 

  

 Para detectar a lógica de produção de seu  discurso publicitário, passaremos pela 

análise de aspectos que evidenciem as diferenças objetivadas por um ou outro campo, 

apontando se a arte contemporânea  tem ou não a mesma “finalidade” e busca os mesmos 

“resultados” que dos produtos mercantis não essencialmente artísticos, aqui doravante 

chamados de “produtos geral”. No mundo hoje, uma infinidade de produtos e serviços2 

oferece ao consumo benefícios tangíveis (em grau mais intenso e mensurável) e intangíveis, 

por meio de discursos de comunicação que fundamentam-se em aspectos como 

funcionalidade, pragmatismo, assertividade, valor de uso, prestígio de uso. E são 

propulsionados ao consumo de massa por meio de discursos publicitários com menos riscos 

de incompreensão ou ineficácia mercantil: o produto ou serviço deve ser conhecido, 

                                                
1 “Cada trabalho de arte é filho de sua época.” Tradução livre da frase do artista russo, naturalizado francês, 
Wassily Kandinsky (1866-1994), pintor e professor da Bauhaus,  
2  Automóveis, geladeiras, shampoos, fraldas, roupas, ferramentas, aeronaves, bicicletas, guloseimas, 
detergentes, canetas, tubos de aço, cereais, advocacia, agrimessura, tinturaria, comida para cães, ilhoses, 
motoniveladoras, temperos, raquetes de tênis e um número incontável de etc.  Neste trabalho, estes produtos e 
serviços mercantis não essencialmente artísticos serão chamados, apenas por praticidade, de “produtos em 
geral” ou “produtos e serviços em geral” denominando a mesma referência. 
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entendido em detalhes, desejado, adquirido,  consumido, contínua e repetidamente, no ideal 

objetivado de quem os produz e comercializa.  A arte, por outro lado, parece tensionar, se 

descolar e se  expandir ao se relacionar dialeticamente com esse universo do consumo dos 

bens e serviços mais convencionais, para apontar as contradições, amplificar significados e 

reflexões mais abertas. Mesmo que, muitas vezes, possa ser comercializada.  

 

 A trajetória de aproximação a estes temas passa por dois territórios auxiliares à 

reflexão: a sociedade global da comunicação de massa e de consumo; e a produção e o 

consumo da arte, na  passagem desta do moderno ao contemporâneo. Ainda que, a rigor, 

historicamente nunca tenham se desenvolvido desligados entre si, a provisória separação 

durante a investigação, servirá ao propósito de evidenciar aspectos, estéticas, discursos, 

subjetividades, retóricas, construções, desconstruções e reelaborações de discursos entre um 

e outro, na atualidade.  

 Será percebido como os temas e assuntos da arte moderna e contemporânea, 

originam-se e retornam dialogicamente ao tecido do histórico e do social, pelos fenômenos 

da cultura. E, com que lógicas de produção de sentido e por meio de quais discursos as 

sociedades comunicam publicitariamente esta produção artística ao consumo. 

 Deve-se ressaltar, como paradigma teórico importante, a visão de materialismo 

cultural de Raymond Williams, que em sua reelaboração da visão materialista da cultura, 

retoma e atualiza o materialismo de Marx, situando a base material como território de 

produção e manifestação social da cultura. Superando as concepções marxistas que a  

colocavam como superestrutura determinada pela infra-estrutura, afirmando que ela está na 

totalidade do processo social e só se pode pensar o que é cultura a partir da reflexão conjunta 

sobre economia, sociedade, linguagem, arte e ideologia,  Williams (1992) destaca neste 

processo as formas culturais, especialmente as linguagens, “por meio das quais se manifesta 

o desenvolvimento social”. O autor especifica o que chama da atual “convergência” prática 

entre duas visões teóricas. 

 
 “Assim, há uma certa convergência prática entre (i) os sentidos antropológico e 
sociológico da cultura como “modo de vida global” distinto dentro do qual percebe-
se, hoje, ‘um sistema de significações” bem definido, não só como essencial, mas 
como essencialmente envolvido em todas as formas de atividade social, e (ii) o 
sentido mais especializado, ainda que também o mais comum, de cultura como 
“atividades artísticas e intelectuais”, embora estas, devido a ênfase em um sistema 
de significações geral, sejam agora definidas de maneira muito mais ampla, de 
modo a incluir não apenas as artes e as formas de produção intelectual tradicionais, 
mas também todas as “práticas significativas” – desde a linguagem, passando pelas 
artes e filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade – que agora constituem este 
campo complexo e necessariamente extenso.” (WILLIAMS, 1992, p.13) 
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 Também serão utilizados os aportes do sociólogo francês Pierre Bourdieu, no que 

contribui para a visão das relações sociais estruturadas e estruturantes,  em campos, com 

indivíduos e grupos agindo a partir e sob certos habitus, travando lutas e interações 

utilizando-se de seus capitais simbólicos para estarem em, diferentes graus, integrados e 

partícipes da sociedade. O filósofo e antropólogo Jesús Martin-Barbero, irá contribuir com 

seus apontamentos de uma teoria das mediações, pelas quais a produção e consumo cultural 

nas sociedades perpassam processos que incorporam as bases materiais da sociedade, (em 

alinhamento à Williams), a partir das relações cotidianas significadas e ressignificadas entre 

os sujeitos e meios e, assim mediadas,  constituem práticas sociais pelas quais a cultura se 

manifesta. Ultrapassa-se com isso a ideia da transmissão cultural por reprodução, dos grupos 

hegemônicos para os periféricos, notadamente os segmentos populares, apontando para a 

construção negociada de discursos e sentidos na construção da cultura.  

 Para uma dimensão da historicidade dos hábitos de produção e consumo, e como as 

modificações nestes aspectos foram moldando uma sociedade sempre renovada, as 

contribuições de diversos autores serão convocadas, desde Marx, que refletiu sobre a 

constituição do capital e as sociedades mercantis, passando por Veblen sobre as 

características do consumo em mudança, Benjamim, Baudrillard e Debord, Slater entre 

outros, para auxiliarem na compreensão de como a partir da década de 30 até o final do 

século passado a sociedade passou de industrial e local, para global, da produção 

potencializada, com a mercadoria se multiplicando em materialidades e revestidas de 

imagerias, como isso exigiu um novo sensorium, e de como se conduziu até a atual 

sociedade global da informação e do consumo.  

   

 Para as aproximações críticas do território da arte e da produção artística 

contemporânea, as historiadoras e sociólogas Anne Cauquelin e Nathalie Heinich. Heinich, 

de certa forma alinhando-se à Williams, aponta a visão mais atual da arte e produção 

artística, na qual “...já não se consideram mais a arte e a sociedade, como os teóricos da 

primeira geração, nem mesmo a arte na sociedade, como os historiadores da segunda 

geração,  mas a arte como sociedade, isto é o conjunto das interações dos artistas, das 

instituições, dos objetos, evoluindo juntos no modo de fazer existir o que comumente 

chamamos “arte” ...” (HEINICH, 2008, p.28). E Cauquelin, ao destacar a natureza da 

produção artística e seus fluxos, funcionando sob “regimes”, os quais ‘tem levado 

recentemente a arte moderna, de um “regime de consumo”, para a a arte contemporânea, 

pertencente ao “de comunicação”’ (CAUQUELIN, 2005, p. 87).   
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 Acerca dos discursos publicitários, serão destacadas as reflexões de Everardo 

Rocha, sobre as características da intermediação entre consumidores e o universo simbólico 

e projetivo que o discurso publicitário proporciona. Apoiando a epistemologia do discurso e 

da estética publicitária, teremos a contribuição de Carrascoza, entre outros. 

  

  Assim, podem ser apontados grandes blocos em que a condução das reflexões 

ganhará segurança epistemológica ao avançar até a análise do objeto empírico: A sociedade 

global contemporânea da comunicação e do consumo; Relações entre a sociedade, Arte e 

comunicação publicitária; O consumo em geral e o consumo da arte e da produção artística; 

e A comunicação publicitária para o consumo da arte contemporânea.  

 Considerando-se a produção artística imersa e integrante de um território 

incomensuravelmente maior, representado pela produção de bens e prestação de serviços, 

constituintes dos mercados locais e globais da  economia atual, pode-se constatar uma 

relação que leva à proporções diretas entre a publicidade da arte e a publicidade destes 

produtos em geral, isto é, como o território dos mercados dos produtos em geral é muito 

maior do que o da arte, a massa publicitária daqueles é também bastante superior a desta, 

mesmo que ambos sejam integrantes de um mesmo universo, que é a sociedade global da 

comunicação e do consumo. Assim, a análise mostra que há campos que se originam de 

outros mais abrangentes, regiões que se interpenetram, relações que se estruturam e 

engendram materialidades, hábitos e discursos singularizados.  

 

 As estratégias da comunicação publicitária das relevantes iniciativas de exibição e 

consumo da arte contemporânea, serão exemplificados predominantemente pela 

comunicação integrada da  Bienal de Artes de São Paulo nas suas edições da década recente, 

utilizado como corpus de análise definido, acrescidas de um conjunto complementar de 

peças de comunicação, depoimentos, entrevistas, excertos e informações relacionadas. A 

Bienal de Artes de São Paulo, uma das 5 maiores exposições mundiais e uma das primeiras 

do gênero (figura 1), se configura como evento que recorta, reveste e exibe ao consumo de 

arte e informação artística, obras da produção artística nacional e internacional, para um 

público nacional e internacional.  
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Fig.1. linha do tempo do aparecimento de eventos e instituições de arte. (fonte: 

http://www.youtube.com/watch?v=5QlzvtRrEg0 ) 

 

 Se vistos, apenas esquematicamente,  Bienal e seus públicos, como dois pólos de 

uma relação de experiência dialógica de estéticas, discursos e negociações de sentido, 

podemos considerar a comunicação publicitária integrada da Bienal, como que o “convite” 

que esta (enquanto “produto”) faz a seu público para que a vivência destes diálogos 

propostos aconteça. Neste particular, entendemos que, antes de se refletir sobre a natureza, 

as lógicas de produção e os discursos de comunicação  das peças publicitárias utilizadas pela 

Bienal para motivar e atrair seus públicos, é necessário também investigar com alguma 

profundidade, os aspectos constituintes dos pólos dessa relação – a arte contemporânea sob e 

no recorte da Bienal por um lado, e o seu público por outro. Sobretudo por serem e estarem 

ambos, e há décadas - o “produto” Bienal e seus públicos -  imersos e integrantes da ubíqua 

atualidade cultural denominada sociedade global.   

   

 Na figura abaixo, ilustramos a interpenetração dos territórios anteriormente citados, 

e focalizamos, em laranja,  o cerne deste trabalho. 
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Fig.2. Representação gráfica do contexto mais ampliado em que se encontra o foco deste projeto de pesquisa. 

 

  

  Sob os pontos de vista de localizações e temporalidades, o desenvolvimento 

deste estudo, focaliza mais intensamente a sociedade ocidental e o eixo geopolítico das 

grandes nações do ocidente e o Brasil como um país que,  há décadas passadas esteve mais 

situado na periferia econômica, política e cultural e que mais recentemente tem alcançado 

mais relevância e presença no cenário internacional. As transformações sócio-culturais que 

serão analisadas e expandidas pelo auxílio dos autores coligidos compreendem na medida 

necessária a visão integrada do país aos principais acontecimentos da sociedade ocidental. 

De um ponto de vista temporal, o trabalho contempla o transcorrer histórico do contexto da 

revolução industrial consolidada (e os importantes fenômenos fundadores ocorridos na 

esfera artística e cultural) nos fins do séc. XIX,  que conduziu consolidação do capitalismo 

industrial de mercados internacionais. Daí, ao aparecimento da chamada indústria cultural 

pelo estágio de amadurecimento alcançado e então tornado contínuo, “de uma tríade 

representada pela conjugação de: meios de comunicação de massa, cultura de massa e 

sociedade de consumo.” (TEIXEIRA COELHO, 1986, p. 8-14).  

 Alguns dos mais relevantes momentos ocorridos no território da arte serão 

necessariamente observados, para que se evidenciem as singularidades de suas proposições 

discursivas e simbólicas e a imbricação destas às suas dimensões de “produto” a ser 

consumido e sob quais formas. Será visto como a produção artística passou por várias 

categorizações -  tribal, mágica, religiosa, distintiva, testemunhal, evocativa, entre outras-  e 

foi, desde sacralizada até destituída de sua “aura”, multiplicada e massificada, e então até 

estágios atuais em que se vê imersa, como mercadoria, no mercado de consumo. E, deste, 

fazendo em sua vertente de expressão contemporânea, a transição para o estágio de 
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informação. Ela exibe e é consumida por suas materialidades, mas circula também como 

informação, midiatizada e mediada, pelos meios de comunicação. 

Por isso, neste trabalho considerou-se que obra de arte e a produção artística 

configura-se no interior de um composto, de materialidades, discursos e sentidos 

negociados, permeada na e para a esfera do consumo. Esse composto pode ser entendido 

como: a obra (sua expressão material ou digital), referenciadores3 da obra, referenciadores 

do artista, reproduções, produtos editoriais relacionados, publicidade, merchandising, 

notícias, interatividades educativas, reverberações midiáticas e mediações. (figura 3). Tudo 

nesse composto pode e é consumido pelos públicos4, inclusive o discurso publicitário, que 

na figura abaixo,  encontra-se no bloco irradiador à direita,  mais evidenciado.  

 

    

                
                     Fig. 3. Representação esquemática do objeto de pesquisa e suas interrelações.  

 

 Esta dissertação necessita acessar aportes mais relacionados a caracterizar a 

produção de obras  de arte contemporânea – seus “assuntos”, temas, suportes , lugares e 

                                                
3 “referenciadores” tomados aqui como todos os discursos, materiais ou não, como livros especializados ou 
amadores, pareceres de especialistas, reportagens especializadas ou amadoras, opiniões postadas em blogs, 
debates em rádio e televisão, opiniões faladas e afins) 
4  “públicos 1, 2, 3, 4...”:  a esquematização procura mostrar como a comunicação publicitária muitas vezes 
segmenta seus públicos em função de suas características (infantil, jornalistas, idosos, delegações estrangeiras, 
publico interno, parceiros colaboradores, visitantes noturnos, etc) e como cada um destes, ainda que por vezes 
seja atingido por um conjunto específico de peças de comunicação, tem visibilidade dos outros discursos 
publicitários, e podem interagir tanto entre si pelas mediações e remediações possibilitadas pela atual 
sociedade da comunicação, quanto dirigirem-se à visitação do evento,  mais diretamente, mesmo sem terem 
sido intensamente impactados ou minimamente atingidos pelos discursos de comunicação produzidos 
publicitariamente. 



 

 8 

linguagens, exibição e o consumo da arte – pois da maneira como está sendo visto aqui, a 

arte e a produção artística exibida no e durante o evento da Bienal é o “composto” 

consumido como “produto”, e para tanto contará de autores, informações e depoimentos 

coletados. 
 

 A trajetória passa então pela reflexão sobre a totalidade deste composto-objeto-

experiência-produto, investigando quais  discursos e estéticas a Bienal se utiliza para 

proporcionar o chamamento publicitário à visitação e à experiência de seus públicos. Assim, 

sob este enfoque, todo o “composto” Bienal de São Paulo é também, em diversas medidas e 

dimensões, “consumido” ou não, quer como materialidade, quer como apropriação de 

informações, saberes e discursos.  Parte-se da percepção é de que muitas mudanças vem  

ocorrendo, na sociedade,  na arte contemporânea, (na Bienal por extensão), nos públicos 

sobretudo. O que leva a necessidade da compreensão de que estéticas e retóricas são 

necessárias para estabelecer essas novas pontes, de interligação desses novos territórios que 

as transformações  culturais continuamente inauguram.  

 

 

Metodologia e corpus de pesquisa 

 

 

 Como aponta Lopes (1997), “toda pesquisa engaja, explícita ou implicitamente, as 

seguintes instâncias metodológicas: epistemológica, teórica, metódica e técnica”. Para a 

autora, a instância epistemológica garante a vigilância critica e proporciona, pela construção 

dos paradigmas científicos pelo pesquisador, um tipo de ajustamento entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento. Este objeto é tornado mais preciso, ao se renunciar ao convite 

apressado de encontrar nos dados considerados um princípio imediato que os unifique. Deve 

o pesquisador certificar-se  de conduzir um cuidadoso e longo processo de objetivação para 

que, através da ruptura epistemológica a diferença entre o objeto real e o objeto científico 

possa se explicitar. Na instância teórica o paradigma é formado por várias teorias 

disciplinares (da cultura, da economia, da comunicação) e teorias particulares ou temáticas 

(cultura popular, indústria cultural, mediações etc.). Se a teoria é o lugar da formulação da 

problemática, o nível metódico é seu lugar de objetivação. A partir de então, da conjunção 

entre a constituição do objeto científico e a imanência do conjunto dos dados, ou objeto 

empírico  pode se passar para as fases de análises descritivas, interpretativas e às conclusões. 

(LOPES, 1997, p.119-138).   
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 Neste trabalho, o processo de objetivação que conduziu à constatação da ruptura 

epistemológica veio da percepção de que poderia haver um hiato entre as estratégias de 

produção e midiatização dos discursos publicitários dedicados ao consumo de produtos 

convencionais e aqueles dedicados ao consumo da arte contemporânea. Quanto à instância 

teórica, os autores estão mais  alinhados aos paradigmas marxistas e estruturalistas e 

aproximações marxistas-estruturalistas, como Raymond Williams, entre outros citados. Nas 

teorias temáticas, as contribuições de Bourdieu, com os campos, habitus e gosto; Martin-

Barbero com as mediações e o sensorium de Benjamin, destacam-se. A estas,  todo o 

conjunto de autores  alinham-se e trazem suas contribuições.  Assim, o trabalho  tem um 

flanco relevante na revisão teórica do expressivo conjunto de autores e demais referências  

obtidas por pesquisa bibliográfica material ou eletrônica, trazidas para acercarem-se do 

entorno de este território novo de discussões representado pelo objeto desta dissertação.  

  Os métodos que esta pesquisa utilizará, interligam-se à lógica da evidenciação do 

objeto de estudo anteriormente apresentado e as suas manifestações na sociedade, em 

materialidades e discursos. Estes métodos colaboraram adicionalmente para definir a 

natureza e a delimitação do corpus. Assim, as investigações e reflexões se darão pelo 

entrelaçamento da revisão teórica com a linha historiográfica que dimensiona as edições da 

Bienal no tempo, a pesquisa exploratória e a coleta das peças e informações delimitadas no 

corpus e sua análise de conteúdo, com o auxílio da Análise de Discurso de linha francesa e 

outros autores. A quantificação estatística, será apenas tomada em sua manifestação mais 

evidente e irretorquível - grandes números, expressivas tendências - sem profundidade 

quantitativa detalhada, posto que as reflexões circunscrevem-se aos paralelos entre teoria e 

observação crítica-conteudísca do corpus, focalizando mais as estratégias da produção dos 

discursos, tarefa maior para a qual, as percepções do corpus trazidas por estes métodos 

apontados se mostram satisfatórios. 

 Desta maneira, o corpus de análise ou objeto empírico foi definido a partir de 

algumas reflexões que consideraram que, como a arte contemporânea e sociedade de 

consumo expressam intensas modificações e fenômenos que transcorrem no bojo da cultura, 

seria adequado observar materiais que tivessem representatividade e fossem significativos à 

análise. A Bienal de Arte de São Paulo e sua comunicação integrada mostram-se como 

adequadas aos objetivos propostos. A Bienal é, há anos, uma das cinco maiores e mais 

importantes exposições internacionais de arte contemporânea do mundo, ao lado da Bienal 

de Veneza e da Documenta de Kassel, segundo estudiosos e a imprensa especializada. 

Planeja, produz e veicula um expressivo plano de comunicação integrada, em diversas 
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plataformas e meios, dedicadas à comunicação com diversos públicos, locais, nacionais e 

internacionais.  

 

 O corpus  de análise definido para pesquisa será composto, principalmente: peças 

publicitárias da comunicação integrada da Bienal de Arte de São Paulo, nas edições entre 

2000 e 2010, adicionadas de outras referências de publicidade do campo artístico. Foram 

ouvidos alguns dos Curadores das edições pesquisadas, profissionais associados à produção de 

sua comunicação publicitária, feitas pesquisas em suas opiniões em mídia impressa e 

eletrônica. Foi constituído também um corpus adicional, com o intuito de tornar mais claro o 

desenrolar histórico dos discursos publicitários para arte das últimas décadas anteriores à 

2000, bem como materiais em utilização nos anos recentes, posteriores a 2010. Foram  

pesquisadas e recolhidas peças de comunicação de outras exposições e galerias nacionais e 

internacionais. Mostrou-se igualmente necessário realizar alguns tangenciamentos junto às 

principais escolas e movimentos do Design do século XX, como o Construtivismo russo, o  

Futurismo italiano, a Bauhaus alemão, o De Stijl holandês, o International Swiss Style e a 

Escola de Ulm. Materiais e imagens adicionais serão utilizados em todo o texto para 

exemplificar e auxiliar nas argumentações. Estes materiais todos foram coligidos em 

pesquisas nos acervos das instituições, entrevistas com produtores e realizadores, pesquisas 

bibliográficas e na internet, com suas fontes de origem descritas as suas fontes diretamente ou 

nas referências e anexos. Há significativo conjunto de materiais nos anexos - peças 

internacionais, nacionais, regionais, , apontados no texto, que permitem expandir a percepção 

dos argumentos, e oferecem em recorte,  parte do extenso trabalho de pesquisa de informações 

e materiais. 

   

 Os dispositivos analíticos articulam as visões crítico-analíticas dos discursos de 

comunicação em suas materialidades, poéticas, retóricas e estéticas a partir dos aportes de 

Rocha (2007), Carrascoza (2010) e Maingueneau(2012) acrescidas das abordagens da Análise 

de Discurso de Linha Francesa (AD). Este dispositivo mostra-se muito adequado para a 

aproximação crítica-epistemológica que possibilita articular a interdisciplinaridade científica 

para se proceder investigações abrangentes face à complexidade dos objetos de estudo da 

contemporaneidade. Eni Orlandi, uma das mais renomadas estudiosas do tema no Brasil, 

salienta a ampla abrangência da AD por seus diversos aspectos articulados de análise. “A 

Análise de Discurso trabalha com a materialidade da linguagem, considerando-a em seu duplo 

aspecto: o linguístico e o histórico, enquanto indissociáveis no processo de produção do 

sujeito do discurso e dos sentidos que (o) significam. O  que me permite dizer que o sujeito 
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assim é um lugar de significação historicamente constituído” (ORLANDI, 2004, p. 36-37). A 

AD visa à 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 

explicar como o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeitos e sentido”.  

Baccega (1998) também salienta a adequação do dispositivo oferecido pela AD. “Dada a 

complexidade do campo da comunicação, lugar para onde convergem os discursos sociais e de 

onde emergem os discursos outros que, amplificados pela tecnologia, ocupam espaços e 

promovem silêncios, consideramos que a AD é muito mais eficaz para as pesquisas de 

comunicação” (BACCEGA, 1998, p.81).  

 A condução desta pesquisa parece contribuir para  inaugurar a epistemologia de um 

novo território, ainda pouquíssimo investigado, ao proporciona reflexões articuladas entre os 

universos da comunicação dos produtos cotidianos e da arte contemporânea, quais suas 

aproximações e descolamentos. 

 

 O que nos leva a palavra e ao conceito de “contemporâneo” e suas derivações, que 

este trabalho em todo seu corpo, utiliza em inúmeros momentos. Mas o que é 

“contemporâneo”?  É importante promover-se aqui uma ligeira antecipação de como o termo 

e seus sentidos será utilizado.  

 As palavras moderno e contemporâneo algumas vezes são usadas, por leigos ou 

acadêmicos, inadvertidamente uma pela outra. Na acepção mais prática dos dicionários, 

contemporâneo significa alguma coisa, fenômeno ou pessoa que está vivendo ou 

acontecendo nos tempos presentes ou num passado muito vizinho ao presente. Também 

pode se aplicar a fenômenos ou pessoas que aconteceram ou viveram em um mesmo período 

histórico. Já “moderno”, neste texto, será esvaziado de seu significado mais trivial que 

adjetiva um indivíduo ou objeto por serem “avançados” ou “arrojados”. Serão tomados por 

moderno e modernidade as significações mais atinentes ao enfoque histórico e sócio-

cultural. De onde se desdobrará, mais naturalmente a comparação quando necessária, com a 

condição da pós-modernidade. Assim pode-se afirmar que  algo “contemporâneo” carrega 

um sentido de atualidade mais pulsante e mais próximo dos tempos-presentes e do presente-

momento.  

 De um ponto de vista histórico, com alguma divergência,  a maioria dos 

historiadores situa o início da era moderna5  no transcorrer nos eventos ocorridos no século 

                                                
5. Muitos  historiadores apontam a tomada de Constantinopla, (1453) ou a Conquista de Ceuta, por Portugal,  
(1415) ou a viagem à Índia de Vasco da Gama (1498), ou a chegada de Cristovão Colombo à América (1492) 
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XV. Há mais consenso em datar a história contemporânea começando com a Revolução 

Francesa, em 1789, demarcando rompimento com os anciens regimes.  

 De um ponto de vista da arte e da produção artística, historiadores como E. 

Gombrich (1985) e Herschell Chipp (1988) apontam a evolução estética e conceitual das 

obras do pintor Paul Cézanne (1839-1906) como período iniciador da arte moderna.  A 

historiadora italiana Silvia Ferrari (1999) alinha-se a outros estudiosos ao situar as novas 

vanguardas artísticas surgidas a partir da década pós II Guerra, como as obras de arquitetura 

do Guggenheim de Nova Iorque, o edifício da Ópera em Sidney,  o action painting do pintor 

Jackson Pollock, o neo dadaísmo, a pop art de Wahrol, entre outros da época, até os nossos 

dias. Assim, ainda antes de contar com os aportes que Cauquellin( 2005) trará sobre as 

delimitações dos sistemas e dos regimes  da arte contemporânea, pode-se afirmar que a arte 

e a produção contemporânea de que falará este projeto (como “composto-produto”) será a 

produção artística deste período pós-guerra até a atualidade, afeita as formas , aos assuntos, 

estéticas, manifestações e midiações que os meios de comunicação especializada, os 

curadores, jornalistas e acadêmicos especializados assim e nas ultimas três décadas a 

definem6.  

 É interessante apontar aspectos de um fenômeno, melhor descrito nos capítulos 

subseqüentes, representado pelas rupturas de conteúdo e estética que os chamados 

movimentos ou escolas artísticas protagonizaram, mais intensamente a partir do final do 

século XIX. Impressionistas e Expressionistas questionando os cânones clássicos na virada 

daquele século para o seguinte; e então os cubistas, os fauvistas, e depois os surrealistas e 

dadaístas e os seus seguintes. Cada um destes movimentos de ruptura, quando 

contemporâneos ao seu tempo de acontecimento, eram instigadores de reflexões, 

desestabilizadores das referências estabelecidas, propositores de expansões dos discursos e 

estéticas. No momento em que aconteciam, ainda não tinham seus “rótulos” alocados e 

tranquilamente assimilados pela sociedade de seu tempo. Com o passar das décadas, foram 

ganhando os contornos de movimento entendido e, sobretudo, absorvido pelas gerações 

futuras, agora sem o mesmo grau de desconforto e ruptura, mas como parte, valorada, 

comercializada e celebrada culturalmente pelos mercados e sociedades atuais. A arte 

contemporânea, enquanto produto e produção está assim, em nossos tempos, sempre mais 

                                                
6 Há divergências na atualidade sobre estas denominações, menor em relação ao período histórico em que se 
considera a produção de arte contemporânea, e sim, em maior dissonância, sobre se esta ou aquela obra é ou 
não “contemporânea”. Mas o prosseguimento deste texto em seus capítulos dará conta de seguir numa 
condução com segurança epistemológica plausível, auxiliado pelas demarcações dos autores alinhavados,  
frente ao objetivo maior a que se propõe, que é discutir sobretudo a comunicação publicitária da arte e da 
produção contemporânea e não sua ontologia.  
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alojada nestas bordas latejantes da proposição de rupturas, de discursos, moralidades, 

hábitos. Ainda não suficientemente “compreendida”, rotulada e catalogada, proporciona 

certos e incertos estranhamentos ao olhar e ao entendimento. Em medida e natureza 

semelhante aos estranhamentos causados por cubistas ou dadaístas, às suas épocas. Assim, 

quem era em sua época um refusé7 é, tem desde há algumas décadas, sido incensado, 

prestigiado e suas obras comercializadas por dezenas de milhões de dólares. Este traço 

imanente da produção artística, a proposição de avanços e rupturas, filosóficas, estéticas e 

discursivas, foi observado de um ponto de vista significativo pelo sociólogo e crítico de arte 

Harold Rosemberg(1974) em seu livro “ A tradição do novo: a tradição de romper com a 

tradição.  

   
“(...) Atualmente, o apetite por uma nova modalidade nas artes constitui um requisito 
profissional, assim como na Rússia ser tido como revolucionário habilita para privilégios. O 
famoso “rompimento moderno com a tradição” durou o bastante para ter produzido a sua 
própria tradição. São decorridos exatos cem anos desde que Baudelaire convidou os fugitivos 
do mudo demasiadamente reduzido da memória para tomarem parte em busca do novo. 
Desde então, surgiu uma arte cuja história, independente dos credos de seus praticantes, vem 
consistindo dos saltos de vanguarda em vanguarda e movimentos políticos de massa, cuja 
finalidade tem sido a renovação total não apenas das instituições sociais, como também do 
próprio homem. (...).” ( ROSEMBERG, 1974, p.XV-XVI) 

 

 Fato igualmente relevante é perceber que, de uma visada histórica, quanto mais os 

acontecimentos e movimentos se aproximam da atualidade, mais aumenta o grau de 

diversificação e inconclusão de denominações sobre as épocas mais recentes em que 

estamos vivendo. Este aspecto começa a ser mais facilmente percebido ao nos 

aproximarmos da expressão “pós-modernidade”, que é usada por diversos autores para 

descrever a situação cultural das ultimas décadas, produzida a partir do entrelaçamento dos 

modos de produção e de circulação de materialidades e discursos, que se manifestam em um 

espírito de época singularizado. Este trabalho relacionará este tema tanto à produção artística  

quanto da publicidade existente em nossos tempos.  

 Pode-se antecipar aqui um quadro “comparativo” preparado por Hassan(1985), 

citado pelo britânico David Harvey, seu livro “A condição pós-moderna (2012), que amplia 

a compreensão das relações entre estas palavras todas no mundo em que vivemos hoje, o 

mundo contemporâneo. 

 

                                                
7 Salon des Refusées (Salão dos Recusados, em francês), nome da exposição paralela ao Salon de Paris, em 
1863. Nela, artistas recusados (entre os quais, Eduard Manet e Paul Cézanne)  da exposição  oficial destinada 
aos artistas membros da Real Academia Francesa de Pintura e Escultura, exibiram seus trabalhos ao público. A 
partir daquela exposição, estes passaram a realizar mais mostras, integradas pelos impressionistas. Estes 
acontecimentos são tidos como um dos marcos da pintura moderna. 
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fig. 4: Passagens da modernidade à pós-modernidade : “Diferenças esquemáticas entre o modernismo e o pós 
modernismo” ( HARVEY, 2012, p.48) 
 

 

 Passadas estas reflexões introdutórias, é possível circunstancialmente aqui usar as 

palavras citadas, em contextualização de maior afinidade. Assim, pode-se dizer que o debate 

sobre a modernidade e a pós-modernidade é contemporâneo. É contemporâneo igualmente o 

debate  sobre as fronteiras da arte moderna e contemporânea. E o debate atual sobre o fim da 

arte, como em Danto(2005). Percebe-se por este caleidoscópio de historicidades e 

percepções de intelectuais, a região precisa do momento em que está se falando neste 

trabalho: fala-se aqui das bordas da produção cultural– artística e publicitária mais específica 

e correlacionadamente - e da produção de sua epistemologia. Bordas em latência e 

porosidade, bordas fractais em constante movimento de expansão  dialética. Discute-se e 

tenta-se capturar o conhecimento do que se passa no tempo e no lugar do agora e sua bem 

próxima vizinhança de época. Para isso o olhar de onde partem as reflexões afina-se ao 
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conceito e ao lugar bem focalizado pelo filósofo italiano Giorgio Agamben (1942-  ) em seu 

livro “O que é contemporâneo? E outros ensaios” (2009) ao falar do homem contemporâneo. 

 
 “[...] ele é capaz, mais do que outros, de perceber e apreender seu tempo.[...] Um 
homem inteligente pode odiar o seu tempo, mas sabe, em todo caso, que lhe 
pertence irrevogavelmente, sabe que não pode fugir ao seu tempo.  
A contemporaneidade é, portanto, uma singular relação com o próprio tempo, que 
adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias, mas precisamente, essa é a 
relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e anacronismo. 
Aqueles que coincidem plenamente com sua época, que em todos os aspectos a 
estas aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, 
não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela.” (AGAMBEN, 
2009, p.59) 

 
 
 Introduzidos até o momento os aspecto articuladores mais significativos deste 

projeto de pesquisa, pode-se prosseguir em direção aos blocos de reflexão sumarizados  para 

que o corpus empírico seja atingido com dispositivos de análise convenientemente 

robustecidos neste percurso. 
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2)  A SOCIEDADE GLOBAL DA COMUNICAÇÃO E DO CONSUMO 

  

                      

 

 

  Como vimos,  é importante que as reflexões passem antecipadamente por 

alguns territórios até que se chegue à discussão específica da publicidade da arte 

contemporânea, fazendo referências ao corpus e expandindo as constatações. São áreas mais 

amplas, constituintes dos fenômenos que vão ser mais especificamente discutidos nos 

campos da arte contemporânea e sua publicidade. Sobretudo e principalmente porque a arte 

contemporânea é aqui neste trabalho tomada como produto – composto de materialidades e 

sentidos – que se produz e manifesta a partir das entranhas em ebulição desta sociedade e 

para ela é comunicada publicitariamente por meio de discursos e estéticas produzidos, 

estrategicamente ou não, a partir dos próprios discursos e interdiscursos,  constituintes e 

constitutivos desta sociedade. Assim, a arena mais abrangente a serem iniciadas as reflexões 

é a da melhor compreensão da sociedade dos tempos atuais, seu passado gerador e seus 

vetores de desenvolvimento. 
  

 A sociedade global da atualidade, teve suas origens no final do século XIX e veio 

ganhando seus contornos mais expressivos nas primeiras décadas do século XX, pelos 

acontecimentos sociais e pela eloquência das reverberações científicas, econômicas,  

artísticas e filosóficas, que na época aconteciam. O desenvolvimento mercantil e o advento 

da industrialização nascente na segunda metade do século XIX criou as condições para o 

fenecimento das realezas, a pulverização do poder da aristocracia, sobretudo pelo  

aparecimento da burguesia industrial e mercantil. Com ela, um comércio mais forte 

expandiu-se entre as cidades levando a infinidade de novos produtos a mercados cada vez 

mais distantes. Na virada do século XIX para o XX, a sociedade industrial estaria 

firmemente instalada  em suas bases, proporcionando as condições para o surgimento da 

futura sociedade do consumo.  

 

 As características econômico-sociais singulares dos modos de produção, 

fundamentos estruturais do capitalismo nascente iriam, décadas após décadas, consolidá-lo e 

expandi-lo para o atual estágio em que se encontra. Marx apontou para o conceito de 
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fetichização das mercadorias que incorporariam significações e valores para além de seu 

valor intrínseco e para a alienação que isso poderia produzir pela reificação das relações 

sociais, fundamentadas mais nestes fetichismos das coisas do que nas realidades concretas 

das relações. Conceitos que reverberariam, como será visto, nas vozes de diversos 

intelectuais das épocas mais recentes. Ainda que Marx tenha tido especial capacidade de 

visão dos fenômenos formadores do capitalismo em suas primeiras décadas, seguido pelas 

importantes constatações de Gramsci sobre a hegemonia, veremos como autores mais 

recentes, revisitam, modernizam e expandem sua concepção de ênfase econômica, dos 

modos de produção definindo as relações sociais e da polaridade dual estanque classe 

dominante/classe dominada.  

 No despertar do século XX, as máquinas e  mercadorias se multiplicavam e se 

misturavam à vida das cidades e das pessoas, e começavam a instaurar uma nova lógica das 

trocas, da acumulação e da ostentação simbólica. Em sua obra publicada em 1900, “A teoria 

da classe ociosa”, Veblen (1965)  atesta as características destas mudanças nas sociedades de 

classes, com a burguesia assumindo modos de consumo e de relações que tinham como a 

posse e a ostentação de objetos, mercadorias e serviços como expressões de distinção, 

prestígio e pertencimento.  

 
 “(...)Alcançado o estágio quase-pacífico de indústria, com a escravidão 
como sua instituição fundamental, o princípio geral, mais ou menos 
rigorosamente observado é que a classe servil industrial deve consumir 
somente o que é necessário a sua subsistência. Pela própria natureza das 
coisas, os luxos e os confortos da vida pertencem à classe superior. Em 
virtude do tabu, certos alimentos e mais particularmente certas bebidas são 
estritamente reservados a essa classe. A diferenciação cerimonial na 
alimentação se observa (...) Estes artigos de consumo são dispendiosos e 
portanto nobres e honoríficos.” (VEBLEN, 1965. p .76)  

 

 

 O autor evidencia o fenômeno social crescente no qual objetos, mercadorias e 

serviços, para além de suas funções primárias, servem de sinais de uma comunicação de 

posição social, status e pertencimento. Aponta a valorização da “ociosidade” entre as classes 

mais abastadas bem como o consumo conspícuo de bens, isto é consumir para além das 

necessidades. “Para o homem ocioso, o consumo conspícuo de bens é um instrumento de 

respeitabilidade”(VEBLEN, 1965. p .80). Mais à frente poderá ser visto como, em alguma 

medida, estes costumes e percepções alcançaram durantes décadas até a atualidade, as 

práticas de consumo de bens em geral, bem como o de arte. E como, em consonância, os 

discursos publicitários também se valeram destes comportamentos e referenciais sociais. 
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 Estava então ficando claro que o tecido social da época, produto destas 

transformações econômicas, políticas e tecnológicas, que traziam ao cenário novas classes 

com poder de compra, novos produtos e novos mercados, também criava novas maneiras de 

construir e validar suas relações. A burguesia queria ter e ostentar como a realeza, a nobreza 

e o clero. Ao abraçar a ética protestante, por exemplo, o fazia por meio do consumo, 

exibição e ostentação de renovadas simbologias. E então entende-se que, assim como os 

produtos, a arte, seus assuntos, seus públicos consumidores e os locais onde seria 

contemplada também mudaria. E também se libertaria e se projetaria para compartilhar das 

mudanças e interpelar a sociedade. O sociólogo francês Pierre Bourdieu, em seu livro “A 

economia das trocas simbólicas” (2000) traz mais elementos esclarecedores destes 

fenômenos em mudança, no que chamou de a lógica do processo de autonomização,  

apontando para esta libertação dos artistas e intelectuais da tutela da corte e da Igreja, bem 

como de suas demandas éticas e estéticas.   

 

 “Tal processo sucedeu em meio a uma série de transformações: a) a 
constituição de um público de consumidores cada vez mais extenso, 
socialmente mais diversificado, e capaz de propiciar aos produtores de bens 
simbólicos, não somente as condições mínimas de independência 
econômica, mas conceder-lhes também um princípio de legitimação 
paralelo; b) a constituição de um corpo cada vez mais numeroso e 
diferenciado de produtores e empresários de bens simbólicos (...) com 
imperativos técnicos e normas que definem o acesso à profissão e de 
participação no meio; c) a multiplicação e a diversificação das instâncias de 
consagração competindo pela legitimidade cultural, como por exemplo as 
academias e salões (...)  e das instâncias  de difusão (...) como no caso das 
editoras e das direções artísticas dos teatros (...)“(BOURDIEU, 2000, p.100)  

 

 

 O autor conclui que, por estes fenômenos, “o processo de autonomização da 

produção intelectual e artística é correlato à constituição de uma categoria socialmente 

distinta de artistas e intelectuais, inclinados a levar em conta exclusivamente as regras 

firmadas pela tradição propriamente intelectual ou artística herdada de seus predecessores, e 

que lhes fornece um ponto de ruptura”. E define a natureza dessa ruptura como o 

descolamento de “toda e qualquer dependência social, seja das censuras estéticas e 

dependências morais da Igreja, seja a dos controles acadêmicos e das encomendas de um 

poder político propenso a tomar a arte como instrumento de propaganda” (BOURDIEU,  

2000, p.101) . 
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     Essas transformações contribuíram para que, nas décadas que antecederam a 

passagem  do século XIX para o XX, com a Revolução Industrial já mais amadurecida em 

suas instâncias produtivas e mercantis, as sociedades locais começassem cada vez mais a 

experimentar processos de internacionalização e globalização, quer das atividades 

comerciais quer nas trocas de informações pelos meios de comunicação que já se 

desenvolviam e avançavam fronteiras. Como o  consumo começa em igual medida a se 

massificar, também uma comunicação publicitária em larga escala destes produtos passa a 

ter lugar. Seriam estas as bases da consolidação do capitalismo industrial de mercados 

internacionais, nas décadas iniciais do século passado, que engendrariam o aparecimento da 

chamada indústria cultural. 

 Nesse ponto é interessante ser convocada a visão do pensador marxista Raymond 

Williams(1921-1988), que ao analisar as manifestações das formas culturais, retoma e 

expande as visões de Marx para contextualizar e conceituar a cultura, a partir dos termos 

que descreve como uma “convergência contemporânea”. Para o autor, as formas culturais, 

exibiriam as expressões discursivas, materiais e estéticas de manifestações culturais, 

relacionadas ao contexto sócio-econômico de sua produção, oferecendo então visão mais 

ampliada para analisar os fenômenos que começavam a surgir  no inicio do século passado, 

entre os quais a indústria cultural, suas materialidades e discursos. Williams também revisita 

do conceito gramsciano de hegemonia, que formulava o predomínio de uma classe sobre 

outra a partir de mecanismos, comportamentos, relações econômicas e culturais. Sob seu 

ponto de vista, a hegemonia  “não é apenas o nível articulado e superior de ideologia, nem 

são as suas formas de controle vistas habitualmente como manipulação ou doutrinação. É 

todo um conjunto de práticas e expectativas, sobre a totalidade da vida: nossos sentidos e 

distribuição de energia, nossa percepção de nós mesmos e nosso mundo. É um sistema 

vivido de significados e valores – constituído e constituidor – que, ao serem experimentados 

como práticas, parecem confirmar-se reciprocamente” ( WILLIAMS,  1992, p. 112) 

  

 

 

Os meios de comunicação e o início da sociedade global 

 

  

 As transformações que se sucederam desde as décadas iniciais, só lograram 

plenitude pela conjunção de fatores que contribuíram de maneira expressiva, atuando de 

forma ambivalente como motores e combustíveis de contradições, revoluções e evoluções.  
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Nações hegemônicas e seus conseqüentes predomínios econômicos e culturais se embatendo 

com nações periféricas nas negociações tanto de bens quanto de sentidos culturais, a 

produção ainda mais multiplicada sendo comercializada do local ao global, e sobretudo o 

avanço tecnológico e a expansão de abrangência dos meios de comunicação de massa que se 

tornaram supervias privilegiadas e essenciais para que a globalização tivesse agigantamento 

acelerado. Jornais, magazines e sobretudo no rádio tinham papel preponderante,  cruzando 

fronteiras  e interligando povos e culturas distintas. O surgimento das grandes metrópoles 

como referenciais culturais articuladores dos valores e costumes também é um fenômeno 

desta época. Cidades como Londres, e sobretudo Paris, atuavam como pólos de atração de 

olhares que a elas incorriam para ver o que ali em se expunha nas ruas, nas passagens , nas 

grandes em exposições. Metrópoles irradiadoras de cultura, seja para aqueles que as 

visitavam ou por outros tantos, que mesmo distantes, delas sabiam pelos meios de 

comunicação. 

 

 Giddens (1991) oferece uma definição para o processo das sociedades se tornarem 

mais e mais globais, no que chamou de a “globalização da modernidade”, ressaltando que  o 

aspecto ordenador mais relevante para esse entendimento é a relação entre o tempo e o 

espaço, dirigindo o foco  para as relações entre envolvimentos locais  e interação através de 

distância. Segundo o autor, “na era moderna, o nível de distanciamento tempo-espaço é 

muito maior do que em qualquer período precedente. E as relações entre formas sociais e 

eventos locais e distantes se tornam correspondentemente “alongadas”. A globalização se 

refere a este processo de alongamento.  

  

 Assim, nas décadas de transição entre a primeira e segunda grandes guerras, o 

capitalismo industrial difundiu-se na maior parte do mundo ocidental, tornando-se um 

capitalismo global de mercados, apoiado num cada vez mais crescente e avançado sistema 

de meios de comunicação de massa, ampliando-se ano após ano em níveis nacionais e  

internacionais. Indústria de bens de consumo produzindo mercadorias para mercados locais 

e globais, comunicados por discursos publicitários, veiculados nos e patrocinadores dos 

meios de comunicação, apontando para as origens de uma relação algo simbiótica entre 

publicidade, consumo e meios de comunicação, que viria a ser extensamente discutida por 

sociólogos, filósofos, linguístas e comunicadores desde aquelas décadas até a atualidade.  

 Os meios de comunicação de massa expandem-se a ponto de, na década de 50 do 

século passado, o rádio cobria todo o planeta, jornais e revistas cobriam países inteiros, e a 

televisão, mídia nascente, já preconizava a cobertura global nas décadas seguintes. 
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Alavancadores e patrocinadores destes meios estavam sobretudo a indústria e o comércio, 

recheando as emissões de mensagens publicitárias  acerca das características e vantagens de 

seus produtos e marcas.  Vivia-se na sociedade global de consumo, na trajetória inexorável 

que a levará a ser a atual sociedade global da informação. 

 Nessa etapa do capitalismo, os meios de comunicação de massa e a publicidade 

tornam-se promotores onipresentes do sistema e em mesma medida alvos preferidos da 

análise crítica de filósofos, sociólogos e outros cientistas sociais. Roland Barthes(1982)  

aponta como o discurso publicitário subjacente aos produtos são expandidos em verdadeiras 

mitologias. Fornecem ao público “os signos da coisa e não a coisa em si. São falas, definidas 

pela sua intenção, muito mais do que pela sua literalidade. “(BARTHES, 1982. p 131-132)  

 Jean Baudrillard (1929-2007), via inúmeras deformações ideológicas e promotoras 

do esvaziamento crítico, social e humano do indivíduo, levando-o a viver mais entre os 

simulacros das coisas e dos significados do que entre a realidade destas e destes. Em suas 

palavras, a publicidade, para além de promover um discurso sobre o objeto, produz  também 

um “discurso-objeto”.  

  

 Indiferentes ao alarido da contribuição crítica das academias, mudanças se 

sobrepuseram intensa e aceleradamente. A sociedade de consumo global, fortemente 

midiatizada, ganhou no final do século, com a internet, um formidável impulso de 

midiatizações e mediações. De um caráter inicialmente voltado à troca de mensagens e 

arquivos de informações, web se ampliou rapidamente na última década do século passado, 

oferecendo espetacular acesso a um maciço depositório de informações, vivo, colaborativo e 

crescente, lugar de relações, relacionamentos, transações comerciais,  e cada vez mais, lugar 

virtual de subjetividades, de novas dimensões, discursos e estéticas de expressão e 

relacionamento social. Um “território” virtual global, compartilhável, colaborativo, 

instantâneo,  acessível e acessável, mesmo de dispositivos portáteis, a se adicionar às 

vorazes modificações do território do mundo concreto dos séculos presentes. Martín-

Barbero (1997) destaca algumas destas transformações ocorrendo nas cidades, locais de 

manifestações e de trocas e negociações de significados entre materialidades e discursos. “ A 

heterogeneidade simbólica da cidade, (...) tem sua expressão mais concreta nas mudanças 

que atravessam não só os modos de experimentar, o pertencimento ao território como 

também as formas de viver a identidade. Mudanças que se encontram, senão determinadas, 

ao menos fortemente associadas as transformações tecnoperceptivas da comunicação, ao 

movimento de desterritorialização e internacionalização dos mundos simbólicos e ao 
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descolamento de fronteiras entre tradições e modernidade, entre local e global, entre cultura 

letrada e cultura áudio-visual. (...) “(MARTIN-BARBERO, 1997. p.53) E continua. 

 

“(...) a modernização urbana se identifica cada dia mais estreitamente – tanto na 
racionalidade hegemônica que inspira a planificação dos urbanistas quanto na 
contraditória experiência dos cidadãos  ou na resistência que os movimentos sociais 
opõem –com o paradigma da comunicação com o qual esta sendo regulado o caos 
urbano. Trata-se do “paradigma informacional”, centrado no conceito de fluxo, 
entendido como tráfego ininterrupto, interconexão transparente e circulação 
constante de veículos, pessoas e informações. A verdadeira preocupação dos 
urbanistas não será, portanto, que os cidadãos se encontrem e sim que circulem. 
Porque já não se quer  os cidadãos reunidos e sim conectados.(...)” (MARTÍN-
BARBERO, 2004. p.288-289)   
 

 

  O autor também preconiza que, com isso, “que os cidadãos estão agora 

experimentando a desespacialização, descentramento e a desurbanização. A cidade já não é 

mais um espaço construído, mas é também um espaço comunicacional, que conecta entre si 

seus diversos territórios e os conecta com o mundo”. (MARTIN-BARBERO, 2004, p. 289)  

Assim, os fenômenos da comunicação e do consumo se entrelaçam e transbordam fronteiras, 

do concreto, do interpessoal e ganham as mídias, as ubiqüidades, as cidades, com intensas 

midiatizações. 

                                           

                                           

Fig.5. Times Square, New York8.  

 

 

                                                
8 ( disponível em: http://articles.nydailynews.com/2009 ,  visitado em 14/11/2011) 
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Um mundo para o consumo 

  

 

 Slater(2002)  ressalta como, neste mundo globalizado de mercados , o consumo se 

tornou uma prática organicamente imbricada e essencial e delimita alguns aspectos 

definidores da cultura do consumo. Apontando que há visões que situam a expressão  cultura 

do consumo como vinda para substituir a idéia de sociedade civil, e “indica a degeneração 

daquele ideal de associação voluntária em que homens livres e iguais fazem comércio e se 

comunicam uns com  os outros. A sociedade civil transforma-se em cultura do consumo, por 

um lado, quando a energia comercial e econômica da qual a primeira depende lhe é imposta 

como uma força externa e disciplinadora por empresas que operam em larga escala, pelos 

meios de comunicação de massa e pela propaganda por exemplo(...)”. E continua.  

 
“ ...[ ] Portanto, ao falar da sociedade moderna com uma cultura do consumo, as 
pessoas não estão se referindo apenas a um determinado tipo de necessidades e 
objetos – a uma determinada cultura do consumo – mas a uma cultura de consumo. 
Falar dessa forma é considera os valores dominantes de uma sociedade como 
valores que não só são organizados pelas práticas de consumo mas também de certo 
modo, derivados dela.” (SLATER, 2002, p.31-33) 

  

 Slater declara que a cultura do consumo  é a cultura de uma sociedade de mercado 

ou “ para dizer o óbvio, cultura de consumo é cultura capitalista”. Ressalta ainda   o fato  da 

“ cultura do consumo ser um meio privilegiado para negociar a identidade  e o status numa 

sociedade pós-tradicional9”.( SLATER, 2002, p.33,37) 

 

 Estas características de negociações de identidade e status oferecem o convite para 

que sejam trazidas as visões de intelectuais que  estudaram mais a fundo estes aspectos das 

relações sociais e subjetividades, perpassadas pelas materialidades dos produtos, os 

discursos e suas negociações de sentido e de poder simbólico. 

            Como Bourdieu (1983), que descreve os indivíduos como agentes em campos, 

pequenos ou grandes, inter-relacionados ou  fechados em si mesmos por fronteiras, regras e 

validadores próprios e em constante embate. 

  
“ (...)campos são "espaços estruturados de posições (ou de postos) cujas 
propriedades dependem das posições nestes espaços, podendo ser 

                                                
9 “pós-tradicional” é utilizado pelo autor, para descrever as relações ocorridas com o rompimento com o 
ancien regime gerando as sociedades mercantis e as condições para o nascimento da sociedade industrial . 
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analisadas independentemente das características de seus ocupantes (em 
parte determinadas por elas). (...) A estrutura de cada campo é dada pela 
relação de força entre os agentes ou as instituições engajadas em lutas 
internas ou, se preferirmos, da distribuição do capital específico que, 
acumulado no decorrer de lutas anteriores, e se presta a orientar estratégias 
futuras. Esta estrutura, que está na origem das estratégias destinadas a 
transformá-la, também está sempre em jogo: as lutas cujo espaço é o 
campo têm por objeto o monopólio da violência legítima (autoridade 
específica) que é característica do campo considerado, isto é, em definitivo, 
a conservação ou a subversão da estrutura da distribuição do capital 
específico(...) um dos fatores que coloca os diferentes jogos ao abrigo das 
revoluções totais, cuja natureza destrói não apenas os dominantes e a 
dominação, mas o próprio jogo, é precisamente a própria importância do 
investimento, em tempo, em esforços, etc., que supõe a entrada no jogo e 
que, como as provas dos ritos de passagem, contribui para tornar 
praticamente impensável a destruição pura e simples do jogo.” 
(BOURDIEU, 1983, p.89-940”  

 

 

                Bourdieu contribui para ampliar a compreensão dos fenômenos envolvidos nestes 

embates, ao definir conceitos importantes. Em seu livro A Distinção (2007), o autor discute 

a formação e funcionamento do conceito de gosto,  como um dos pretextos vitais das lutas, 

que tem  espaço no campo tanto da classe dominante quanto da produção cultural, “por dois 

motivos: o primeiro porque o julgamento do gosto é a manifestação suprema do 

discernimento que, pela reconciliação do entendimento com a sensibilidade – ora, o pedante 

compreende sem sentimento profundo, enquanto o mundano usufrui sem compreender- 

define o homem na acepção plena do termo” (BOURDIEU, 2007, p.17).  Conceitua também 

o habitus, que atua como “estrutura estruturada estruturante” nos embates dos campos,  

articulando o gosto, o comportamento social, as exigências e formas simbólicas validadas 

nestes campos, de maneira a ser  ao mesmo tempo um discurso validado e validador próprio 

a construção e manutenção do status. 

 
“(...) o habitus é, com efeito, principio gerador de práticas  objetivamente 
classificáveis e , ao mesmo tempo, sistema de classificação de tais práticas. 
Na relação entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, 
capacidade de produzir práticas e obras classificáveis, além da capacidade 
de diferenciar  e de apreciar essas práticas e esses produtos (gosto) é que se 
constitui o mundo social representa, ou seja, o espaço dos estilos de 
vida.(BOURDIEU, 2007, p. 162) 

  

 

              Bourdieu contextualiza os conceitos envolvidos na luta pela dominação dos capitais 

simbólicos e das formas de produção dos capitais simbólicos nestes campos e que dão pistas 

de como o consumo, seja de materialidades, discursos ou de competências discursivas, pode 

estar também ligado aos embates pelas ostentação de troféus de campo e hegemonias. 
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  “As lutas pela apropriação dos bens econômicos ou culturais são, 
inseparavelmente, lutas simbólicas pela apropriação destes sinais distintivos como são 
os bens os as praticas classificados e classificadores ou pela conservação ou subversão 
dos princípios de classificação destas propriedades distintivas. Por conseguinte, o 
espaço dos estilos de vida, ou seja, o universo das propriedades pelas quais se 
diferenciam com ou sem intenção de distinção, os ocupantes das diferentes posições 
no espaço social não passa em si mesmo de um balanço, em determinado momento das 
lutas simbólicas cujo pretexto é a imposição do estilo de vida legítimo e que 
encontram uma realização exemplar nas luta pelo monopólio dos emblemas “da 
classe” ou seja, bens de luxo, bens de cultura legítima ou modo de apropriação 
legítimo destes bens.” ( BOURDIEU, 2007, p.233) 

 

 

 Também nesse sentido particular é válido adicionar as considerações de 

Canclini(2009). O autor  aponta que, “nas sociedades contemporâneas boa parte das relações 

sociais se constrói, mais do que na luta pelos meios de produção, da disputa pela apropriação 

dos meios de produção, da disputa pela apropriação dos meios de distinção simbólica. Um 

carro importado ou um computador com novas funções distinguem os seus poucos 

proprietários na medida em que quem não pode possuí-los conhece seus significados 

socioculturais.(...) Logo, deve-se admitir que no consumo se constrói parte da racionalidade 

integrativa e comunicativa de uma sociedade.(...) com os acordos do que são e simbolizam 

estes produtos de consumo entre os produtores, instituições, mercados e receptores – que 

constituem e renovam os pactos de leitura periodicamente – se fazem através dessas redes 

internacionais (...) e várias décadas de construção de símbolos transnacionais criaram uma 

cultura internacional popular com uma memória coletiva feita de fragmentos de diferentes 

culturas nacionais.(...)  os logotipos dos jeans e dos tênis, dos cartões de crédito, dos ídolos 

do cinema aos heróis do esporte. (CANCLINI, 2009: 54-59)”. Tudo enquanto produto de 

consumo vem ou surge já instantaneamente matizado por significados e distinções 

validadoras que dão aos indivíduos sinais claros, quer racionais ou de subtexto, de que ao 

consumirem ou não aquele bem ou serviço estarão ou não inseridos numa economia política 

de significados e rotulagens que os aproxima ou distancia dos referenciais superiores e 

troféus de sucesso de cada campo.  

              

 Fredric Jameson (1996) destaca que existe no cerne desse modelo  de 

sociedade global uma contradição inexpressa: de um lado, o capitalismo multinacional de 

consumo pós moderno representa o termo final de uma lógica de reificação (alienação, 

diferenciação, dissociação entre significante e significado) ao passo que, de outro, parece 

haver um colapso absoluto da diferenciação, na medida que o reino cultural se torna idêntico 
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ao socioeconômico. Uma sociedade, segundo Regis Debord (1993), marcada pela 

espetacularização frenética e constante, na qual “o espetáculo não é mais um conjunto de 

imagens, mas uma relação entre pessoas, mediada por imagens”.  Como aponta  Connor 

(1996), utilizando algumas reflexões de Baudrillard,  chegamos a um momento em que “já 

não é possível separar o domínio econômico ou produtivo dos domínios da ideologia ou da 

cultura, porque os artefatos culturais, as imagens, as representações e até os sentimentos e 

estruturas psíquicas tornaram-se parte do mundo do econômico (...) a explosão e a 

aceleração de mercadorias culturais ou, mais geralmente, de imagens sociais ou “signos” que 

funcionam como mercadorias, produz uma economia política do signo, numa passagem da 

abstração da troca de produtos materiais sob a lei da equivalência geral para a 

operacionalização de todas as trocas, sob a lei do código(...). O significado e o referente 

foram abolidos para o único proveito do jogo de significantes, de uma generalização  na qual 

o código já não se refere a nenhuma “realidade” subjetiva ou objetiva, mas à sua própria 

lógica. É a conversão da realidade à signos vazios, os simulacros”. (CONNOR, 1993, p.48) 

  

 Hall (2006) descreve as questões que levaram o indivíduo centrado e auto definido 

do passado , ao surgimento de novas identidades e fragmentando o indivíduo. Afirma que as 

identidades estão sendo “descentradas”, isto é, deslocadas ou fragmentadas. Uma das causas 

é que um tipo diferente de mudança estrutural estaria transformando as sociedades modernas 

no final do século XX, fragmentando paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, raça 

e nacionalidade que, no passado nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos 

sociais. Um outro aspecto está relacionado ao processo conhecido como “globalização”. 

Uma percepção corroborada pelo fato de que os fundamentos institucionais e estruturais das 

sociedades também exibem um padrão de impermanência constante, a que Bauman (2001) 

caracterizou como a emergência de uma sociedade não mais rígida, mas de relações, 

sentidos e validadores fluidos, evidenciando o surgimento do que denominou modernidade 

líquida. Hall prossegue delineando o processo que conduz ao sujeito pós-moderno, 

conceituado como não tendo uma identidade fixa e permanente, mas que é feita de uma 

“celebração móvel”, formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais é representado ou interpelado nos sistemas culturais que rodeiam.  Estas relações, 

negociações de sentidos e subjetividades é explorada nas reflexões que tem Baccega(1998), 

fundamentada em Bakhtin (2010), acerca destes fenômeno. 

 
“O universo desse indívíduo é formado pelo diálogo entre os discursos, nos 
quais o seu cotidiano está inserido. A subjetividade constitui-se a partir dessa 
materialidade discursiva ; ela é resultado da polifonia que cada individuo 
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carrega. (...) Todo indivíduo/sujeito é um “eu” plural, que manifestará, num 
movimento espiralado, sua reelaboração dos discurso, utilizando-se para isso, 
da mesma matéria prima - ou seja, os signos da sociedade em que eles 
circulam. (...) “ (BACCEGA, 1998, p. 101-102) 
 

  

 Martin-Barbero (1997) expandiu a compreensão específica dos processos 

comunicacionais, igualmente ultrapassando polaridade redutora classe oprimida/classe 

opressora de Marx,  ou do poder aparentemente irrefutável da mídia quando à serviços dos 

sistemas e grupos hegemônicos, apontando que, para mais além do objeto, as construções de 

sentido passam a ter lugar de negociação de sentidos na cultura e nas mediações. Ainda que 

Barbero aponte que estas imposições de sentido dos emissores hegemônicos, ao serem 

arrebatadas dos meios pelos seus receptores e, na instância das mediações ganhem re-

significações, resistências e releituras, a potência e a multiplicidade das emanações de 

operadores ideológicos sociais feitas pelo establisment é um rolo compressor de ação  

intensa e contínua. O mal estar causado por estas emanações reverbera em posições de uma 

infinidade de pensadores e pesquisadores modernos que tentam ao menos compreendê-las e 

explicitá-las mais completamente com suas reflexões que serão oportunamente aqui, em 

menor ou maior profundidade, convocadas. E, como se verá, estes desconfortos existenciais 

poderão ser identificados nos discursos materializados pelos artistas na produção de arte 

contemporânea, florescendo como assuntos e temas em suas obras e contribuindo para a 

caracterização dos aspectos singulares que definem uma obra de arte contemporânea e seu 

papel nas transformações sociais. E, por extensão, como um “produto” assim  singularmente 

constituído é comunicado ao consumo. 

 

 Acompanhamos como o florescimento das nações e suas grandes  metrópoles 

alavancadas pela pujança da sociedade industrial iria conduzir ao advento da cultura de 

massa, da comunicação de massa e da indústria cultural. Em estágios mais tardios, como 

este processo conduziria a uma sociedade do espetáculo e a uma sociedade pós industrial, 

lugar do hiperconsumo e, como apontaria, entre outros,  Cannevacci(2008) à verdadeiras 

cidades-mídia, com fetichismos visuais de toda sorte. Como a internet veio a se somar a 

materialidade e à imaterialidade das coisas e dos discursos, e expandir a necessidade de 

competências de entendimento e formas de participação e relacionamento dos indivíduos. 

Do como, em décadas mais recentes, a cultura tornou-se fortemente estetizada e o consumo 

permeado por discursos e significados advindos do imagético e do imaginário igualmente 
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estetizado10. Podemos entrar assim nos aspectos mais específicos da relação entre estes 

fenômenos vistos aqui mais ampliados e discursos comprometidos com a geração de 

consumo e suas singularidades: os discursos da comunicação publicitária. 
 

                                                
10 A natureza e complexidade das mudanças , instou ao pensamento científico a também renovar seus 
paradigmas e dispositivos de análise e formulação. A compreensão da sociedade global, ao exigir novas 
epistemologias, conduziu os saberes científicos à se interpenetrarem transversalmente, com as ciências sociais - 
antropologia, sociologia, psicologia, história entre outras – se matizando uma das outras e, nesse processo, 
enriquecendo seus dispositivos analíticos por essa nova abordagem interdisciplinar a que podiam se permitir, 
como aponta Lopes: “ (...) e,  para se aproximar o mais adequadamente possível a essa nova realidade as 
disciplinas foram experimentando movimentos de convergências, intersecções e amalgamando mais 
solidamente campos constituídos de interdisciplinaridades, a exemplo do campo da comunicação” (LOPES, 
2006, p.19). Análise de Discurso de linha francesa é um dos dispositivos nascidos desta nova conjuntura. 
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2.1) CONSUMO E COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
   

            

      

 

 

 Vimos como a atual sociedade de comunicação e de consumo adquiriu seus 

contornos globais, pela estruturação de uma teia comercial, industrial e informacional de 

proporções planetárias, interligando local e globalmente, presencial e virtualmente, os 

indivíduos, as sociedades e as nações. Vamos entender como a publicidade se tornou, entre 

outros de seus papéis, o discurso promotor principal da sociedade do consumo. 

  

 As hegemonias econômicas que surgiram após a I Guerra Mundial, alavancadas 

pelo estágio de industrialização e amplitude de suas coberturas mercantis, mudaram 

drasticamente o panorama da economia e da sociedade globais11.  

  

 Com uma infinidade de empresas produzindo e vendendo para inúmeros mercados 

locais, regionais e internacionais, era decorrência natural e necessária um aparato de 

comunicação social de grande envergadura e formas de atuação eficiente.  Como o consumo 

é o leit motiv desta máquina de produzir e comercializar, a publicidade seria o combustível 

deste consumo. Assim, fazer propaganda era um imperativo e uma decorrência lógica para 

que uma empresa pudesse se comunicar ao mesmo tempo e em mesmo discurso informativo 

e propositivo, para seus  potenciais e atuais consumidores. Toda uma série de produtos e 

serviços, materiais e, mais recentemente também virtuais - entre os quais a arte a a 

informação artística12 – eram e até hoje são “produtos ao consumo” e por esta natureza, 

necessitam em maior ou menor grau ser comunicados, numa economia de mercados como a 

atual, em que produtores estão muitas vezes a milhares de quilômetros de seus 

intermediários, distribuidores e consumidores. Uma equação que entrelaça cada vez mais 

organicamente publicidade, empresas e meios de comunicação de massa. De toda essa 

                                                
11 O gráfico da p.162 nos Anexos ilustra como os EUA e a Grã Bretanha, justamente onde a produção, o 
consumo e por extensão a propaganda, se agigantaram apos a I Guerra. 
12 Em termos referenciais o mercado internacional de arte era avaliado em 2011 em cerca de US$ 64,1 bilhões.  
Como comparativo, para que se tenha dimensões de sua relevância e porte , o mercado americano de tabaco era 
de US$ 35.1 bilhões e o de bebidas alcólicas era de US$ 43,6 bilhões. (fonte: 
http://hyperallergic.com/62911/the-art-market-was-worth-64-billion-in-2012/ , acessado em 11/Nov/2012) 
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atividade publicitária, o que sempre foi alvo de  análises críticas,  está menos situado em por 

que publicidade existe e se desenvolve, mas no como a publicidade tem, e com que  

objetivos e estratégias, elaborado seus discursos e produzido seus sentidos.  

  

 As formas e as práticas de se consumir foram se desenvolvendo e ganhando uma 

instigante complexidade. Do consumo dos produtos e serviços pelo seu valor de uso, 

usufruto e finitude de suas materialidades mais elementares (pacotes de arroz, quilos de 

carne, horas de trabalho de um encanador),  foi se expandindo para dimensões além-produto 

que ampliavam sua percepção enquanto valor distintivo, simbólico, atingindo inclusive os 

discursos publicitários que o circundavam e promoviam ao consumo.  Isso foi ganhando 

contornos a partir do mundo contemporâneo da virada do século, que  era exuberante em 

suas cidades, urbanização, profusão de produtos numa profusão de lojas, galerias, feiras e 

exposições.  Benjamin( 1985) em seu ensaio “Paris, capital do século XIX” relata o olhar 

maravilhado dos indivíduos pelas galerias e passagens que exibiam a produção de um 

admirável mundo novo. Novas materialidades, que convidavam a novas visualidades e que 

exigiam um novo sensorium, que pudesse possibilitar a estes indivíduos, a fruição de maior 

totalidade do que estava se passando. Assim, na medida em que, consumindo-se ou não os 

produtos,  tornava-se cada vez mais freqüente e prestigioso saber e poder falar sobre eles, 

passava-se a uma nova e marcante dimensão do consumo: o consumo (e as trocas 

simbólicas) dos discursos acerca das materialidades. Desta significativa etapa, em algumas 

décadas se alcançaria um estágio ainda mais ampliado nas dimensões do consumir. 

  

 A economia global, somatório cada vez mais emaranhado das economias das 

grandes potências e dos países periféricos, se estruturaria como uma economia de mercados, 

que exibem paralelos com o conceito de campo de Bourdieu; assim,  para além da dimensão 

puramente econômica da produção e das trocas mercantis, podem  ser verificadas certas 

delimitações, hábitos, distinções e fronteiras de maior ou menor permeabilidade e 

intercomunicação, quando consideramos,  por exemplo, o mercado automobilístico, mercado 

de luxo, o mercado da construção civil, o mercado de food service, o mercado de 

seguros...bem como,  o mercado da arte e o da arte contemporânea. 

 

 Ao mesmo tempo, as estratégias de produção dos discursos da publicidade na 

sociedade global de comunicação e consumo que se desenvolvia até os tempos atuais,  

geravam um tecido bastante complexo de peças e ações  publicitárias, eventos, experiências 

e reverberações. Discursos, visualidades e materialidades que se entrelaçavam 
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simultaneamente, em lugares e plataformas diversas. As maneiras pelas quais atualmente 

este tecido comunicativo é produzido, mediado e intermediado são, ao mesmo tempo, 

reflexo e decorrência de um complexo processo histórico, onde o crescimento da atividade 

da comunicação de massa com seus diversos públicos e pelas mais diversas vias, foi 

adquirindo uma epistemologia e ampliando-se continuamente em seus recursos estéticos, 

retóricos e de significação. O desenvolvimento social e cultural desta complexidade foi 

acompanhado e potencializado por uma intensa midiatização, e seus desdobramentos junto 

aos indivíduos, que assumiam agora, para além do papel de consumidores de produtos e 

serviços, dos discursos acerca destes produtos, também o papel de consumidores do próprio 

discurso midiático em suas midiatizações,  como aponta Silverstone (2005). 

 

“ ...com efeito, consumo e mediação são, em inúmeros aspectos, 
fundamentalmente interdependentes. Consumimos a mídia. Consumimos pela 
mídia. Aprendemos como e o que consumir pela mídia. Somos persuadidos a 
consumir pela mídia. A mídia, não é exagero dizer, nos consome. (..) o 
consumo é, ele mesmo uma forma de mediação, a medida que os valores e 
significados, dados de objetos  e serviços, são traduzidos e transformados nas 
linguagens do privado, do pessoal e do particular. Consumimos objetos. 
Consumimos bens. Consumimos informação.(...) Sou o que compro, não mais 
o que faço ou, de fato, penso. E assim, espero, é você também.” 
(SILVERSTONE, 2005: p. 150) 

 

 Mas quem são os indivíduos que atuam  neste grande campo representado pelas 

empresas anunciantes, publicitários que elaboram e definem a veiculação dos discursos 

publicitários, e seus públicos objetivados ? É o que se verá a seguir. 

 
 

 

Da propaganda à publicidade: quem a solicita, quem a faz , para quem é feita  

 

 

 A figura do publicitário e da estrutura empresarial que os emprega e organiza em 

grupos produtivos – a agência de publicidade – teve seu desenvolvimento em igual passo do 

crescimento dos mercados nacionais e internacionais. De pequenos grupos de artistas e 

tipógrafos,  ilustradores e letrados diletantes que, há mais de um século, eram solicitados por 

empresas e produtores para fazerem as embalagens, as marcas e as peças de comunicação de 

seus produtos, a atividade se desenvolveu e profissionalizou no decorrer das décadas, 

ganhando especialidades técnicas, ferramental discursivo próprio, estruturas empresariais de 
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porte e cobertura internacional, acompanhando os produtos e serviços que comunicavam, 

aos diversos países em que eram comercializados13.  

 

 Retomar o caminho trilhado pelo afazer publicitário e suas estratégias, será de 

utilidade plural. Pois, ao ser conduzido num paralelo com o desenvolvimento cultural das 

sociedades, exibe em sua estética e retórica as nuances que as relações com estas mudanças 

sociais promoveram em seus discursos. Poderão ser percebido aspectos estratégicos e 

discursivos se mantiveram quase que intactos até a atualidade sendo, conscientemente ou 

não, usados à mancheia em muitos países bem como os fenômenos de retomada e 

reutilização de fórmulas e formas deixadas por décadas em desuso. E perceber quais 

estratégias, discursos e estéticas estão a serviço da comunicação publicitária da arte 

contemporânea, com uma maior propriedade e dimensão  de suas bases fundadoras. 

 

       Nas primeiras décadas do século XX, Europa e os Estados Unidos viviam tempos 

econômica, cultural e emocionalmente distintos. Enquanto a Europa soerguia-se da I Guerra 

Mundial, os EUA beneficiavam-se de opulência e fartura. É verdade que estes aspectos 

iriam conduzir a uma profunda crise financeira no final dos anos vinte, mas o espírito desta 

época de prosperidade refletiu-se sobre os mercados, as pessoas e os discursos da 

publicidade.  Em ambos os continentes, a Revolução Industrial já havia consolidado suas 

bases de produção e comércio para além das fronteiras nacionais. O rádio mais amadurecido, 

e o cinema em crescimento, semeavam um aspirações e referências, unindo imaginação e 

visualidades em torno do que seria um dos eixos presentes na comunicação publicitária nas 

daquelas décadas e das subseqüentes: o glamour. O apelo deste glamour etéreo e excelso, 

das celebridades e estrelas de cinema, música e rádio, sobretudo presente nas peças 

publicitárias dos produtos de luxo, também podia ser observado em toda sorte de outros 

produtos. Glamour e os artifícios de se vender com glamour, como  pode ser visto neste 

trecho em que Helen Woodward, uma das mais proeminentes redatoras da década de 20 nos 

EUA, aconselha seus colaboradores: “ se você está anunciando algum produto, nunca veja a 

a fábrica na qual foi feito.... Não veja as pessoas no trabalho de fazê-lo...Porque, veja bem, 

                                                
13 Estudos apontam o tamanho do mercado publicitário da ordem de  US$ 500 bilhões, em 2012 ( fonte: Zenith 
Optmidia, disponível em: http://www.zenithoptimedia.com/zenith/global-advertising-growth-continues-as-
latin-america-and-asia-pacific-compensate-for-weakening-europe/   acessado em  06/Nov/2012)      
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quando você conhece a verdade sobre alguma coisas, a real e autêntica verdade – é muito 

difícil escrever sobre a fofa penugem que pode vender isso.”14 (EWEN, 2001, p.80)  

 

 Silveira (2009) ressalta a intensa popularidade e o frenesi nas multidões que figuras 

como  Valentino, Garbo, o aviador Lindenbergh, e tantos outros famosos causavam.  As 

peças gráficas publicitárias das figuras a seguir, datadas primeiras décadas do século 

passado, evidenciam  aspectos desta estética.  

 

  

    
Figs. 6, 7 e 8. Reproduções de anúncios das décadas da primeira metade do século XX: evidências de uma 
estética projetada no glamour e na território dos desejos de auto projeção. ( disponíveis em: 
http://migre.me/derLh  , acesso em 21/ju/2012)   
  

 

 As teorias e estudos de comunicação à época, eram nascentes e seus principais 

referenciais  estavam nos EUA. Como salienta Hohlfeldt (2008) na teoria hipodérmica, as 

mensagens atingiriam os indivíduos e atuariam no seu convencimento em bases de 

“estímulo/resposta”. As teorias subseqüentes, se baseariam na persuasão e nas modificações 

mais sistêmicas nos grupos e hábitos. Era um discurso não dialógico, essencialmente 

deliberativo, ainda que por vezes o fizesse sob retóricas e estéticas diáfanas e glamorosas. A 

propaganda da época era vista pelos seus solicitantes pagadores, gestores das grandes 

empresas da época, partidos políticos, e mesmo áreas do governo,  que demandavam, em 

escala crescente esse tipo de discurso publicitário, tido  como uma ferramenta, de finalidade 

específica e eficiência esperada, dirigida a indivíduos vistos e tomados como massa, 

                                                
14 tradução livre para o trecho: “If you are advertising any product, never see the factory in which it was made... Don’t 
watch the people at work... Because, you see, when you know the truth about anything, the real, inner truth  - it is very hard to 
write the surface fluff  which sells it” (ibid) 
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indistintamente: fazê-los pensar de uma determinada forma, fazê-los  agir assim,  fazê-los 

comprar isto. 

   

 Uma linguagem publicitária mais inventiva, segundo ressalta Fox (1997), iria 

ganhar corpo e maior identidade quando do aparecimento, entre as décadas de 40 e 60,  do 

trabalho marcante de três publicitários: David Ogilvy, Bill Bernbach e Leo Burnett. 

Trabalhando na Inglaterra e nos EUA, proporcionaram evoluções na linguagem, ao produzir 

anúncios de layouts diretos, limpos e elegantes, com a força de slogans instigantes, 

libertando e expandindo a criatividade dos discursos e atingindo seus públicos com apelos e 

mensagens tanto criativas quanto eficazes. Desde então os publicitários  têm enfeixado um 

conhecimento crescente sobre as ferramentas da produção de sua tarefa profissional15 e, de 

outra parte, pesquisadores acadêmicos, cientistas sociais, filósofos e historiadores vêm, 

embora mais recentemente, acompanhando epistemologicamente, pesquisando e teorizando 

sobre os fenômenos ligados a comunicação publicitária.   

 Um dos aspectos relevantes acerca do discurso publicitário, na medida em que ele é 

o discurso preferencial do sistema para servir à sua pragmática de criar marcas - marcas 

conhecidas, reconhecidas, desejadas e compradas – é a sua característica enquanto discurso 

competente, a partir das reflexões que faz Marilena Chauí, sobre este aspecto de sua 

natureza.  

    
 “O discurso competente é o discurso instituído. É aquele no qual a 
linguagem sofre uma restrição que poderia ser assim resumida: não é 
qualquer um que pode dizer a qualquer outro qualquer coisa em qualquer 
lugar e em qualquer circunstância. O discurso competente confunde-se, 
pois, com a linguagem institucionalmente permitida ou autorizada, isto é 
com um discurso no qual os interlocutores já foram previamente 
reconhecidos como tendo o direito de falar e ouvir, no qual os lugares e as 
circunstancias já foram predeterminados para que seja permitido falar e 
ouvir e, enfim, no qual o conteúdo e a forma já foram autorizados segundo 
os cânones da esfera da sua própria competência.” (CHAUÍ, 1978, p.2)  

 

 

 Segundo a autora, este tipo de discurso atua sob forma de algumas determinações , 

entre as quais o fato de que a dominação dos geradores destes discursos “tende a parecer 

oculta ou dissimulada, graças à crença em uma ratio administrativa ou administradora, tal 

que dirigentes e dirigidos pareçam ser comandados  apenas pelos imperativos racionais do 

movimento interno à Organização. Em uma palavra: tem-se a aparência que ninguém exerce 

                                                
15 Nos Anexos (p.151), pode-se perceber num compacto conjunto de peças publicitárias escolhidas, desde as 
célebres peças de D. Ogilvy e Bernbach até a atualidade, como o discurso publicitário se desenvolveu e se 
espraiou em diversificadas abordagens e linguagens criativas. 
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poder porque este emana da racionalidade imanente do mudo organizado ou, se preferirmos, 

da competência dos cargos e funções que, por acaso, estão ocupados por homens 

determinados.” ( CHAUÍ, 1978, p.3) 

  

 Não se poderia avançar falando de  sociedade global, comunicação, consumo e 

discurso publicitário sem tangenciar um dos protagonistas centrais deste sistema: o 

consumidor. Mudanças profundamente significativas ocorreram na longa passagem que 

levou o indivíduo do estágio de vassalo e pagador de tributos,  produtor artesanal e gregário 

de suas formas rudimentares de existência, até o cidadão dos estados republicanos e 

democráticos, metropolitano, cosmopolita, contribuinte pagador de tributos e consumidor de 

uma diversidade de bens, serviços e informações. 

 

  A modernidade ofereceu melhorias nas condições de habitação, saúde pública, 

saneamento, alimentação, educação e conforto ambiental  a uma parte da população mundial 

e, numa fração ainda menor, todas estas facilidades e avanços em patamares de luxo, alta 

tecnologia e sofisticação de  escolhas. Assim, uma grande distância  cultural, tecnológica e 

de infra estrutura básica ainda mantém a grande massa da população apartada de uma 

parcela bastante mais reduzida de pessoas que podem usufruir das escolhas e do consumo 

munida de grande capacidade de compra16. É um dos aspectos da trajetória do capitalismo 

de mercados até o atual capitalismo tardio, onde o projeto fundador de enriquecimento por 

acumulação e concentração tenha se levado a cabo com com eficiência, se considerado  por 

estas bases pelos quais se propôs. As reflexões críticas de uma diversidade de estudiosos da 

sociedade, economistas, filósofos e psicólogos sociais, decorrem destes aspectos e de outros 

desdobramentos que envolvem as condições das subjetividades na atualidade e suas 

contradições. O filósofo austro-francês André Gorz, no capítulo “A produção do 

consumidor” do seu livro “O Imaterial”  (2005),  reflete acerca do consumidor moderno.  

 
“O consumidor, individual por definição, foi concebido desde a origem 
como contrário ao cidadão, como o antídoto da expressão coletiva de 
necessidades coletivas, contrário ao desejo de mudança social, à 
preocupação do bem comum. A indústria publicitária não deixaria de 
preencher uma dupla função, economia e política, apelando não à imagens 
e aos desejos de todos, mas a imaginação e ao desejo de cada um como 
pessoa privada.” (GORZ, 2005, p.49) 

                                                
16 Em 2009, estudos indicavam que 85% da riqueza mundial estava nas mãos dos 10% mais ricos. Sendo que 
1% da população adulta detinha 40% desse montante. Os EUA e o Japão concentravam 65% dos indivíduos 
entre os 1% mais ricos. Para comparação, o Brasil tinha 0,6% dos indivíduos neste grupo. (fonte: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/03/090324_desigualdadeestudo_rw.shtml acessado em 
26/nov/2012) 
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 O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2008) ressalta os aspectos de as atuais 

sociedades evidenciaram nas subjetividades. Bauman aponta que a atualidade transformou 

os próprios indivíduos em mercadorias e a sociedade numa “sociedade de consumidores”, no 

que a distingue por “uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à 

semelhança das relações  entre os consumidores e os objetos de consumo. Este feito  notável 

foi alcançado mediante a anexação e colonização, pelos mercados de consumo, do espaço 

que se estende entre os indivíduos (...)” (BAUMAN, 2008, p.19). Para o autor, a 

exacerbação promovida pelos vetores de motivação do consumo, isto é, o consumismo, 

conduz a um quadro preocupante da atualidade. 

 
 (...) o consumismo, em aguda oposição às formas de vida 
precedentes, associa a felicidade não tanto à satisfação de necessidades 
(como suas “versões oficiais” tendem a deixar implícito), mas a um 
volume e a uma intensidade de desejos sempre crescentes, o que por sua 
vez implica no uso imediato e a rápida substituição dos objetos destinados 
a satisfazê-la. Ele combina, como Don Slater identificou com precisão, a 
insaciabilidade dos desejos com a urgência e o imperativo de “sempre 
procurar mercadorias para se satisfazer” (...) o advento do consumismo 
augura uma era de “obsolescência embutida” dos bens oferecidos no 
mercado...” (BAUMAN, 2008, p.44-45) 

 

 

 Muitas das idéias e visões destes estudiosos, cultuadas tanto em círculos 

intelectuais quanto na parcela mais aculturada dos indivíduos, encontram reverberação, 

consciente ou não, nas obras de arte e produção artística dos períodos moderno e 

contemporâneo. Como dissemos, artistas usam essas contradições como assunto de 

discussão em suas obras. Obras que ganham espaços expositivos, para serem promovidas à 

visitação e ao consumo, em museus, exposições e galerias. 

  

 

  

2.1.1 ) O discurso  publicitário e suas estratégias de produção  

 

 

 

 Nas últimas décadas, dispositivos de estudo destes discursos plurais e 

interdisciplinares  da publicidade e como eles interpelam os sujeitos, como a Análise de 

Discurso de linha francesa, fortaleceram-se com o surgimento de autores de produção 
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significativa. Ao trabalhar com  este foco mais específico, começaram a construir um 

ferramental analítico ainda mais apropriado a uma aproximação crítica e diagnóstica do 

discurso publicitário, essa linguagem caleidoscópica, de intensas visualidades e 

hiperestesias, formada, deformada e transformada pelas expressões e reverberações culturais 

da e na sociedade. Assim, já existe ferramental de análise com suficiente corpo para que 

possa ser utilizado no maior conhecimento do fazer estratégico do discurso. Por outro lado, 

como passo anterior à discussão de dispositivos epistemológicos mais adequados e 

complexos como os descritos, deve-se passar por certas formas de elaboração da publicidade 

que, embora mais utilitárias e pragmáticas, expõe lógicas de produção e aspectos 

constitutivos em termos de conteúdo e estética que serão úteis na tarefa de avaliação e 

reflexão levada a cabo neste trabalho de pesquisa, sobretudo ao nos debruçarmos sobre o 

corpus de análise definido. Assim, desde as técnicas das primeiras décadas do século 

passado até ao “mix de comunicação” multiplataforma17 da atualidade, alguns aspectos - 

marca, desdobramento das peças de uma campanha, natureza das peças, tema da campanha 

etc - devem ser destacados, pois refletem-se nas manifestações pelas quais o objeto empírico 

pesquisado se exibe e quais de seus aspectos  emblemáticos constituintes foram tomados à 

análise. Vamos considerar algumas dessas abordagens e trazê-las à uma breve definição. 

 

 A estratégia da construção de marca é uma delas. A marca de um produto ou 

serviço se tornou nos últimos tempos um dos aspectos mais importantes em suas instâncias 

de comunicação e consumo. De um passado  em que servia apenas como denominativo do 

produtor e da origem, credenciando o produto, a marca desenvolveu-se para ela própria 

tornar-se eixo originário articulador dos discursos publicitários. Tudo dela se origina, a ela 

se refere, a ela tenta fortalecer. É o vórtice dinâmico ao qual se ligam e do qual partem as 

fiações da trama de discursos publicitários e, pode ser vista como uma região de projeções 

aspiracionais e de sentidos, na qual a materialidade do produto sob o manto simbólico da 

marca, assume a conformação imaterial e ampliada que aqueles discursos publicitários 

objetivavam suscitar. 

 Para Semprini(2010), a marca hoje evoluiu para a marca “pós-moderna”, semiótica, 

baseada no universo dos serviços e “cujo primeiro objetivo é o de propor um projeto de 

sentido, estabelecer uma relação e um contato fundados sobre uma cumplicidade 

compartilhada”.  O autor complementa sua visão, explicando alguns aspectos como vê a 

                                                
17 “Mix de comunicação” multiplataforma:  trata-se de um conjunto articulado de peças de comunicação 
publicitária, que guarda afinidade  temática, propositiva e estética entre si, e se veicula em direção aos seus 
públicos-alvo por intermeédio de diversos veículos , suportes midiáticos e midiatizações.  
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“desmaterialização dos produtos e do consumo” que tentem hoje a ter menor densidade 

fenomenológica, menor presença física, mas em compensação uma densidade simbólica e 

imaginária muito mais importante”.  E fundamenta: 

 
“ (....) as marcas possuem duas dimensões: a dimensão abstrata e condensada– o seu 
Projeto – e uma dimensão concreta e diversificada – as suas Manifestações. É no 
interior do projeto que se colocam a estratégia, a originalidade e a força 
sociocultural de uma marca. Mas são as suas manifestações em primeiro lugar, os 
produtos e serviços, que concretizam o projeto, que estabelecem a convivência e o 
relacionamento cotidiano com os consumidores, que alias, só podem ter acesso ao 
Projeto a partir das Manifestações, através de um processo de decodificação e 
interpretação.” (SEMPRINI, 2010, p.21, 46) 
 

 

  A estratégia de constelar a materialidade dos produtos no interior dos universos 

discursivos de suas marcas tem sido a escolha das mais importantes empresas e instituições 

desde há muitas décadas. Em capítulos posteriores iremos discutir como e se as instituições 

e empresas do mercado da arte contemporânea, ao comunicar publicitariamente suas 

atividades, o fazem dessa forma. 

 

 Um outro aspecto estratégico funcional é o desdobramento do tema criativo da 

promoção publicitária de uma marca - seu apelo de construção de sentidos e motivação de 

atitudes, substanciado em discursos retóricos e estéticos -  em diversas peças publicitárias. 

Pelos integrantes dos campos da publicidade e do marketing são chamadas de “campanhas”. 

Constituem-se em peças materiais ou virtuais, dedicadas a serem veiculadas em um conjunto 

planejado de veículos de comunicação, em diversificados meios: anúncios impressos, 

cartazes, rádio e televisão, digitais, online, móveis, de sinalização exterior, de sinalização e 

ambientação interior, de promoção nos pontos de venda, press kits, merchandising, 

embalagens, uniformes, sinalização de veículos, papelaria institucional, brindes, 

apresentações institucionais, games, advergames, páginas em redes sociais, figurações da 

marca como patrocinadora ou apoiadora em eventos e iniciativas que com ela tenham 

afinidade, etc. As figuras 9, 10 e 11,  ilustram como o tema principal de uma campanha 

publicitária pode se desdobrar em diversas peças de comunicação.  
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fig 9- Tema desdobrado em anúncios da marca italiana de cafés Lavazza, que utilizou nomes de canções 
famosas italianas,  campanha de 2011 (disponível em http://migre.me/dcv4C acesso em 08/nov/2011) 
 
 

   
 
figs. 10 e 11 - Exemplos de linha criativa desdobrada em campanhas (disponíveis em 
http://www.agenciasic.com.br/blog/wp-content/uploads/post-natalzao-clicmais-pecas.jpg e http://www.crf-
rj.org.br/crf/arquivos/CRF_pecasSemTabaco_MAI2010.jpg  acessos em 8/Nov/2012) 
 

 

  Esse desdobramento de tema e linha criativa é a forma utilizada por empresas e 

instituições, potencializada por grandes investimentos, para que o seu discurso de marca 

esteja presente, unificado e ressoante, no maior e mais adequado número de pontos de 

contato desta marca com seus públicos objetivados. É a pulsação generalizada desta 

estrutura de visibilidades e discursos de cada marca que, misturada ao social e 

exponencializada pela presença de milhões de outras marcas realizando a mesma estratégia, 

constrói o tecido vivo e caleidoscópico das materialidades e imagerias, discursos e sentidos a 

interpelar com grande intensidade e impacto os indivíduos. É o panorama da sociedade do 

espetáculo, de que falou Debord (1997),  entre tantos outros estudiosos da cultura e da 
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sociedade aqui referenciados, a sociedade da espetacular ebulição de estímulos e 

hiperestesias,  que tentam arrebatar os sujeitos, suas atenções e interesses.  

 

 Outro aspecto da estratégia de produção publicitária,  é o uso por retomada do que 

Maingueneau e Charadeau (2008) denominaram de regime discursivo, e que pode ser 

descrito como capacidade de proceder uma constante utilização da memória discursiva de 

seu campo de atuação mercantil específico. São discursos sempre utilizados, retomados 

como interdiscursos, para que, ao serem vistos  remetam mais direta e eficientemente a 

hegemonia histórica e validadora do discurso fundador. Assim, algumas categorias de 

produtos e serviços em seus mercados exibem, muitas vezes há décadas, referências estéticas 

e retóricas com pouca variabilidade. Uma escolha redundante de território retórico e estético 

que ao longo do tempo fundamenta um tipo de discurso reconhecido por suas 

singularidades. Nas figuras abaixo vemos exemplos deste fenômeno em três segmentos. O 

mercado de perfumes e griffes de luxo, exibe ha muitos anos a estrutura de: uma imagem 

glamorosa predominante, o nome da fragrância e a marca da empresa18. As peças 

publicitárias impressas de propaganda política figuram a estrutura composta pela imagem do 

candidato, textos compactos deliberativos, nome e numeração em destaque. Na figura da 

direita, a estrutura dos anúncios de varejo quando em momentos fortemente promocionais: 

imagens vibrantes, textos exaltando claramente os benefícios direto do negócio, splashes  de 

textos ou palavras chamativas e imperativas, num “empilhamento” de argumentos, em tom 

deliberativo.  

 

               
 figs. 12, 13 e 14. Regimes discursivos em diferentes segmentos. (disponíveis em:   http://4.bp.blogspot.com  e  
http://www.esmaelmorais.com.br  e    http://migre.me/deu4D acessados em 11/nov/2012) 
 
                                                
18 Nos Anexos (p.152) pode-se ver adicionalmente outras peças publicitárias do segmento de perfumes e alta 
costura, exibindo este regime discursivo característico. 
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 Também pela contribuição dos autores acima citados, pode-se constatar como cada 

uma dessas peças publicitárias (e a totalidade delas em seu segmento) tem a sua cena de 

enunciação bastante bem definida e caracterizada em seus aspectos típicos constituintes, e 

prosseguem como escolhas estratégicas de produção de discursos publicitários para estes 

segmentos, sem alterações relevantes, ano após ano. Veremos mais à frente, como a 

publicidade da arte contemporânea vem se relacionando com estes aspectos característicos. 

 

 Alguns dos exemplos de peças e campanhas publicitárias até aqui coligidos tiveram 

o anúncio publicitário, senão como peça central de reflexões, como peça articuladora 

identitária dos desdobramentos de tema e linha criativa das campanhas, quer nas plataformas 

offline ou online. Ao refletirmos sobre a tarefa de analisar as lógicas de produção da 

publicidade da Bienal de Arte de São Paulo, na instância de constituição do corpus de 

análise, o anúncio publicitário foi naturalmente uma das escolhas. E para tanto, vimos 

alinhavando reflexões em seu entorno. O outro tipo de peças indicada para pesquisa e 

integrante do corpus principal foram os cartazes da Bienal. Especificamente pela 

historicidade e características de uma grande mostra como a Bienal de São Paulo, o cartaz 

publicitário mostrou-se como peça fundamental de análise. Alguns aspectos importantes 

dessa peça publicitária serão ressaltados mais à  frente, especificamente  no capítulo 4, uma 

vez que estarão lá os cartazes das edições em análise de discurso.  

 

 Assim, introduzidas algumas das estratégias mais evidentes da produção de 

publicidade e conhecidos os aspectos que fazem do anúncio publicitário e do cartaz, peças 

relevantes em torno das quais podem ser tecidas reflexões e análises como as objetivadas 

neste trabalho, pode-se avançar em direção a dispositivos mais adequados de análise de 

discurso que, adicionados ao ferramental preliminar apresentando, darão mais consistência 

às considerações. 
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Os dispositivos  e a análise do discurso publicitário e de suas lógicas de produção  

 

 

 A despeito de muito conhecimento ter sido gerado sobre as décadas passadas da 

história da publicidade, é nos dias de hoje que pode se encontrar um conjunto mais 

consolidado de referenciais para a epistemologia deste tipo de discurso. Entre estes 

dispositivos pode-se apontar a Análise de Discurso de linha francesa (ORLANDI, 2010) 

como um dos mais significativos, pela abrangência de sua interdisciplinaridade ao se 

aproximar para investigação que se propõe. Segundo Orlandi, na análise do discurso 

“procura-se aprender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do 

trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história”. E conclui: 

 
.”(...) A AD concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a 
realidade natural e social. Essa mediação, que é o discurso, torna possível tanto a 
permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a transformação do homem 
e da realidade em que ele vive. (...) Levando em conta o homem na sua história, 
considera os processos e as condições de produção da linguagem, pela análise da 
relação estabelecida pela língua com os sujeitos que a falam e as  situações em que 
se produz o dizer. Desse modo, para encontrar as regularidades da linguagem em 
sua produção, o analista de discurso relaciona a linguagem à sua exterioridade. (...) 
Partindo da idéia de que a materialidade específica da ideologia é o discurso e a 
materialidade especifica do discurso é a língua, trabalho a relação língua-discurso-
ideologia. Essa relação se complementa com o fato de que, como diz M. Pêcheux,  
não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é 
interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido.” ( 
ORLANDI, 2010, p.15-17) 

 

 

 Os paradigmas teóricos e premissas de constituição de um dispositivo como a AD, 

em seus primórdios dedicada a análise dos textos e falas de comunicação, quando ampliados 

em abrangência na contemporaneidade e aplicados aos discursos de comunicação em seus 

vetores retóricos, poéticos e estéticos proporcionam ao estudo e à reflexão intelectual, um 

seguro e maciço ferramental de aproximação epistemológica aos fenômenos 

comunicacionais do nosso tempo, e vem sendo por isso utilizados para os propósitos deste 

projeto de pesquisa. 

 

 O antropólogo Everardo Rocha  agregou reflexões relevantes na compreensão das 

lógicas de produção de discursos publicitários, sobretudo em seu livro “Magia e 

Capitalismo”(2010). Serão utilizadas as análises e reflexões do autor sobre a aproximação 

do ofício do publicitário ao de um bricoleur, artíficie da utilização de fragmentos da cultura 

cotidiana, da língua falada, dos ditos, dos não ditos, dos discursos e estéticas em ebulição no 
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social, da memória discursiva para criar suas peças de comunicação.  O autor amplia a visão 

de  Raymond Williams em seu livro “Advertising: the Magic System”(1960), e ressalta o 

caráter de “magia” do discurso publicitário, um discurso com capacidades de atuar como 

“operador totêmico” promovendo passagens mágicas, entre a dimensão real da produção dos 

bens e a realidade mais objetiva dos indivíduos – o universo da produção - e o universo 

mítico  e imaginário dos produtos -  a esfera do consumo. E nesse sentido, destaca, a 

publicidade se aproxima do pensamento mítico, que é em alguma medida uma bricolagem, 

pois se acha limitado ao repertório possível da sociedade que o produz.  A figura abaixo 

ilustra aspectos das estratégias do discurso publicitário que o autor aponta.  

 

     

 
fig. 15. Publicidade de automóvel. (disponível em http://migre.me/desM9 acesso em 12/mar/2012) 

 

 Rocha salienta que “dessa forma um anúncio pode ser lido como um mito, uma 

narrativa que circula em sociedade (...) Ao deslocar a atenção do domínio da produção dos 

produtos, para o domínio do consumo, (onde os produtos se revestem de estórias, nomes, 

dimensões), proporciona-se uma alternância da realidade – cotidiano e magia – e ela vai ser 

uma característica da publicidade” (ROCHA, 2010, p.73-77). Ao demarcar, sinalizar e 

proporcionar o acesso de transição entre a realidade mais crua e o todo o envoltório de 
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significados e dimensões mágicas e edulcoradas acenadas pelo território da experiência 

hedonista do consumo, a publicidade atua como um operador totêmico. E continua. 

 
 “E assim, o anúncio vai costurando uma outra realidade que, com base nas 
relações concretas de vida  dos atores sociais, produz um mundo 
idealizado. (...)Podemos pensar que o que menos se consome num anúncio 
é o produto. Em cada anúncio vendem-se estilos de vida, sensações, 
emoções, visões de mundo, relações humanas, hierarquias, em quantidades 
significativamente maiores que geladeiras, roupas ou cigarros...(ROCHA 
2007. P30-32) 
 
 

 Dominique Maingueneau agregou importantes reflexões sobre os lugares de sentido 

dos discursos, gêneros do discurso, cenas de enunciação e do ethos discursivo. Para 

Maingueneau (2002), a cena de enunciação pode ser descrita como a representação que um 

discurso faz de sua própria enunciação. A análise da cena de enunciação é feita a partir de 

três cenas distintas. A cena englobante é exemplificada pela situação de quando recebemos 

um folheto. Deve-se ser capaz de perceber se se trata de um tipo de discurso religioso, ou 

político ou publicitário. A cena genérica, aponta o discurso próprio do gênero de produto e 

apelo que ele faz ao observador,  e a cenografia  ressalta o artifício  de encenação que será 

mobilizada para que os sentidos do discurso aconteçam, validando a cena englobante. 

Assim, no segmento de de perfumes e alta costura, a cenografia é o glamour exacerbado; na 

propaganda política, a apresentação direta do rosto claramente fotografado do candidato; e 

na publicidade promocional do varejo, imagens que espelhem a vitalidade da satisfação 

direta e instantânea obtida por aproveitar as ofertas. Já “o ethos discursivo define a imagem 

de si que o locutor constrói em seu discurso para assim exercer influência sobre seu 

alocutário”.  ( CHARADEAU, P. e MAINGUENEAU, D. , 2008, p.220) 
 No que concerne ao texto publicitário, mais especificamente, Carrascoza (2007) 

colabora com a ampliação dos aspectos singulares ao apontar características relevantes para 

a análise dos anúncios publicitários: o paradigma, eixo central da retórica ao qual se 

articulam uma rede semântica de palavras e conceitos presentes na peça publicitária de 

maneira a fortalecê-la, expandi-la e reverberá-la. Assim, palavras e imagem se inter-

abordam e, trespassando fronteiras, tecem um discurso complexo, que se auto reforça nos 

aspectos constituintes apontados acima. Carrascoza também traz os valiosos aportes de 

compreensão dos discursos e estéticas publicitárias, seus paradigmas e redes semânticas 

encapsuladas nos discursos, até as concepções dos gêneros de discursos apolíneos e 

dionisíacos. O autor se referencia em Nietszche (1844-1900) em seu livro “O nascimento da 

tragédia”, que preconizou a dicotomia dionisíaco/apolíneo na criação artística para estender 

este conceito à construção do discurso publicitário.  
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  Carrascoza (2009), aponta a dualidade apolíneo/dionisíaco nos discursos como 

“cânones complementares’, salienta que por vezes eles de fato atuam em complementaridade 

em certas peças publicitárias, sendo entretanto mais comum encontrar-se peças que se 

inclinam mais intensamente a um ou a outro cânone. Assim, no domínio do discurso 

apolíneo estariam a argumentação mais direta e pragmática, onde os apelos se instalam pela 

lógica racional e julgamento ético matemático, ponderações mais lógicas etc. Por outro lado, 

o cânone dionisíaco instaura o território dos discursos oníricos, languidos, lascivos, dotados 

de humor, emotividade ou poesia. A tabela a seguir, aponta a diferenciação de cada cânone. 

 

  
figs 16 e 17. Características dos cânones (fonte: Carrascoza, 2007) 

  

 O autor aponta que parece haver, certamente na produção publicitária do passado, 

mas em grande grau ainda no presente, uma inclinação maior pelo cânone apolíneo na 

produção dos discursos publicitários de marcas, produtos e serviços. Um dos motivos mais 

lógicos, é que o discurso ao seguir trajeto pelo cânone apolíneo, corre menos riscos de 

incompreensão pelos seus públicos objetivados, uma vez que se apóia em argumentos claros, 

encadeados logicamente, pragmáticos, assertivos e articulados.  

 Em outro de seus escritos, Carrascoza (2009) destaca o método que denominou de 

“empilhamento” para descrever a colocação metódica e sedimentar de argumentos que se 

somam sucessivamente, fortalecendo a retórica mais lógica e apoiada nas características e 

benefícios inteligíveis e ponderáveis do produto ou da marca. É o que pode ser facilmente 

observado numa infinidade de anúncios e peças de comunicação online e offline, na qual os 

argumentos, propriedades do produto, vantagens, formas de adquiri-lo, condições de 

pagamentos, lugares de aquisição e demais informações e apelos, vão se somando e 

encadeando umas as outras, numa “pilha” textual relacionada às visualidades.  Veremos logo 
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mais como diversos destes aspectos descritos pelos autores podem ser verificados nas peças 

de comunicação da Bienal de São Paulo. 
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2.2)  SOCIEDADE, CULTURA E ARTE 

                                                                                                               

   

  

 Encontra-se fora do escopo deste trabalho a discussão filosófica sobre as origens e 

o papel da arte na sociedade. Com a consciência que estas reflexões estão entre as mais 

instigantes da filosofia, antropologia e sociologia, vamos aqui considerar a arte pela 

constatação de sua inegável manifestação ao longo da história da humanidade e 

inquestionável participação no desenvolvimento, conquistas e transformações culturais das 

sociedades, em todas as épocas. E então, mais objetivamente, estudar a produção artística 

em seu flanco de características que a constituem num composto de discursos e 

materialidades também voltadas ao consumo. 

 Vamos tomar como ponto de origem deste acompanhamento, o 

momento em fins do século XIX  e início do século XX, em que o Impressionismo e o 

Expressionismo rompem com a estética clássica e com as bases formais e filosóficas em que 

ela se assentava. O movimento, expressado pela arte e pelos artistas, coincide com um 

zeitgeist de emancipação geopolítica econômica, das colônias e suas metrópoles, como 

também do aumento da importância político econômica da nova classe que surgia, a 

burguesia industrial imbuída dos ideais do liberalismo e do capitalismo. 

 

 Benjamin (1991) captura de maneira singular a surpresa e o encantamento dos 

habitantes das grandes cidades ocidentais à época, com a quantidade e variedade de novos 

produtos e mercadorias a serem vistas e consumidas, em seu texto “Paris, capital do século 

XIX”.  Descreve como o indivíduo  agora pode, para além da rotina de seu trabalho,  deixar-

se à nova atividade de passear observando as coisas e novidades. Aponta a figura do 

flaneur” transitando entre magazines, galerias, passagens da Paris da virada do século, 

capturando com o olhar e com a curiosidade todo o novo da época. Destaca as Exposições 

Universais, grandes mostras em grandes espaços, que dão lugar, visibilidade e comércio à 

infinidade produtos, máquinas, processos, inovações e produção artística.  Agora abertas a 

um público maior, são lugares de ir, ver e adquirir. Em suas palavras, as exposições 

universais eram o centro de peregrinação ao fetiche da mercadoria.  

 Pesavento (1997) estabelece as relações motivadoras históricas de como estas  

primeiras  grandes exposições, além de engendrarem uma multiplicação na atualidade das 
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feiras e grandes eventos do comércio e da indústria, também  contribuíram para dar forma às 

grandes feiras e exibições de arte. Exposições cada vez maiores e com maior importância, 

que  viriam a se perpetuar no calendários das nações hegemônicas, e lançar inspirações para 

que  outros países realizassem eventos assemelhados, como a I Bienal de Arte de São Paulo, 

que teve seu início no Brasil em 1951.  

 

 Aquela época de transformações estava consolidando para artistas e 

para a arte, o abandono dos  domínios e ditames das academias, da Igreja e dos estados 

monárquicos, tanto no  que deveria ou não ser pintado, composto, escrito ou esculpido, 

como na estética da produção e expressão das obras e, indo além, na própria pessoa do 

artista, que se tornava um profissional liberal desamarrado de convenções, mesuras e 

subjugos. O artista agora mais livre, expressava as formas e conteúdos de uma arte mais 

livre, voltada à inovações e descobertas. E elas vieram, no surgimento do futurismo, do 

fauvismo, do atonalismo na música, do cubismo e nos movimentos que os sucederam. 

 

  Nestes primeiros anos do século XX uma nova característica cultural e tecnológica 

passou a ter importância profunda e a marcar de modo indelével a produção artística dali em 

diante: os processos e máquinas agora permitiam a sua reprodutibilidade técnica das obras. 

Eram, também por isso, então mais contemplada e aumentavam suas possibilidades de 

consumo, para uma população urbana crescente, com poder de compra e, como vimos,  

necessidades simbólicas de auto-validação e distinção. Como desdobramento desta expansão 

de exposição e novas possibilidades discursivas que se abriam,  a produção artística, assim 

multiplicável e deslocada de seus lugares mais convencionais de exibição, foi considerada 

para alguns pensadores da época, como levada a integrar a lógica de produção e as 

manifestações da chamada “indústria cultural”. 

 Theodor Adorno e  Max Horkheimer (1990), teóricos da Escola de Frankfurt, 

apontaram para estes fenômenos que atingiam a arte, os artistas e os indivíduos. Para eles, a 

industrialização crescente, o capitalismo de mercados internacionais e a ideologia das novas 

elites industriais e mercantis, começaram a exercer suas pressões na sociedade e, servindo-se 

mais facilmente dos avanços tecnológicos e da massificação dos meios de comunicação, 

apropriaram-se dos meios e sentidos das relações socioculturais. Pela reprodutibilidade, 

havia a percepção de que em tudo havia um ar de semelhança. Filmes, rádio, semanários não 

teriam mais a necessidade de serem rotulados como arte pois estariam todos, arte inclusa, 

agora a serviço da ideologia dos negócios, imersos e constituintes da  indústria cultural. O 

mundo inteiro então passava pelo crivo da indústria cultural, e ao consumidor de seus 
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múltiplos estandartizados, os produtos dessa época, já não havia mais nada a classificar que 

o esquematismo da produção já não houvesse antecipadamente classificado. Na visão dos 

autores, mesmo em arte, tudo o que surgia, a exemplo arte de vanguarda, já era submetido a 

um estigma tão profundo que nada aparecia que não trouxesse antecipadamente as marcas 

do jargão sabido. “A produção do sempre igual, como que uma máquina de produção 

cultural girando em torno de seu próprio eixo, afastando, para validar o sistema econômico 

ideológico dominante, o risco inútil daquilo  que ainda não houvesse sido experimentado”. E 

apontam que uma das conseqüências mais perturbadoras era a de que “a indústria cultural, 

ao realizar a transposição da arte para a grande esfera do consumo, estaciona-se num papel 

de divertimento na qual toda a conexão lógica crítica que exija alento intelectual seria 

escrupulosamente evitada. Assim, a libertação prometida e ofertada por esse amusement é a 

do pensamento como negação.” (ADORNO, T. e HORKEIMER, M. 1990. p 170-174) 

  Mas, a obra de arte mais exibida, reproduzida em múltiplos, o advento 

da fotografia e do cinema, conduziram pensador e também integrante da Escola de 

Frankfurt,  Walter Benjamin a não enxergar estes acontecimentos com fatalidade. Benjamim 

via mais oportunidades na multiplicação que reproduzia objetos e cópias de obras de arte, do 

que perdas significativas. Apontava que estas novas visualidades e estímulos estésicos em 

profusão solicitavam dos um indivíduos uma nova maneira de ver e entender, um novo 

sensorium, que desse cabo de abarcar a amplitude do que se oferecia aos sentidos.  Elege a 

fotografia, e por extensão o cinema, como instauradores modernos da libertação efetiva da 

obra de arte de certos aspectos que a tornavam exclusiva e inacessível as massas.  Com elas 

pode ser pulverizado o dogma da presença única da obra de arte, estando sempre presa a um 

aqui e agora do original autêntico, sua aura, de suas origens de servirem-se a rituais, 

inicialmente mágicos e depois religiosos. Em suas palavras, “a reprodutibilidade técnica das 

obras de arte sobretudo possibilitou que elas se emancipassem de uma existência parasitária 

que lhes era imposta pela função ritual, tornando-se mais numerosas as ocasiões em que 

poderiam ser expostas. Em lugar de repousar e se limitar a essa função, ela agora, 

expandindo seu valor ao expositivo, se fundaria em outra forma de práxis: a práxis política. 

“ (BENJAMIN, 1985. p 171) . Estava a arte mais exposta,  saía das igrejas, dos salões da 

corte e palácios, das mansões burguesas e se mostrava em exposições, em pequenas galerias, 

em eventos, nas feiras e nas ruas. Mas também havia nessa massificação as características de 

divertimento e distração, apontadas por Adorno seus colegas da  Escola de Frankfurt mais 

desencantados, como elementos que mais magnetizavam as atenções, dissolvendo qualquer 

grande entusiasmo sobre o desenvolvimento de um pensamento crítico analítico de 

aprofundamento no grande público. O fenômeno da obra de arte multiplicada e massificada 
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era empolgante em certos aspectos mas inda não viria a desmontar as molas mestras da 

ideológia  que as patrocinavam e faziam crescer a inexorável presença da indústria cultural, 

e dos aspectos relacionados à ela, como anteriormente vimos pelas reflexões de Bourdieu, 

Jameson, Baudrillard, Hall, Canclini, entre outros.  

 Entretanto, as últimas décadas que marcaram a arte como objeto de 

consumo mais intensamente massificado, evidenciaram a presença e o papel do artista em 

novas rotulagens e posturas, intuitiva e/ou racionalmente desperto e dialeticamente 

postulante de renovadas expressões de estética e proposições de discursos. A visitação das 

galerias, exposições e espaços onde a produção artística era exibida e comercializada foi 

paulatinamente se adicionando aos hábitos das sociedades, quer por prestígio e distinção, 

interesse cultural, econômico, profissional, ou mera curiosidade dos indivíduos. No conjunto 

de todas estes fenômenos e acontecimentos, cada vez mais se estruturava o campo das artes, 

desdobrando-se no que viria mais tarde a ser o campo da arte contemporânea, suas relações 

de consumo e seus aspectos comunicacionais. 

 Todo esse suceder de transgressões, inovações, proposições de novos 

sensos estéticos, éticos e morais, conduzido pela cientistas, artistas e pensadores modernos19, 

acabou por revelar uma nova dimensão de espírito de época. O ingresso em uma era em que 

a inovação e a proposição do novo era parte da nova maneira com que o tecido da cultura e 

da vida em sociedade agora se teciam viria irrevogavelmente a assumir dali adiante.   

 

 Ferrara (1986) ressalta aspectos importantes desta passagem de um 

século a outro, situando o artista dos século XIX e anteriores como que subjugado à 

estrutura social a que pertencia e o sustentava, e sua arte como mercadoria tinha destino 

selado pelo organismo social da época. E continua descrevendo que a arte mais domesticada 

a ser espelho da realidade “contenta-se em ser consumida como objeto de prazer e 

entretenimento; é analisada à luz de sua adequação a sociedade e a serviço de quem subjaz. 

(FERRARA, 1986, p.32). E aponta um dos traços fundamentais fundadores da arte moderna. 

 
   “ A arte moderna propõe uma inversão nessa ordem das 
coisas: a arte já não estaria mais a serviço da realidade, como mercadoria adequada 
aos seus interesses, mas a realidade estaria a serviço da obra de arte que procuraria 
reiventá-la proporcionando uma outra visão dela; portanto à adequação se 
contrapunha uma analise; à imitação se contrapunha a invenção e descoberta da 
realidade“ (...).(FERRARA, 1986, p.32) 

  

                                                
19 Refere-se à época das décadas em que conviveram como contemporâneos, Edison, Freud, Einstein, 
Heinsenberg, Gramsci, Nietzsche, Ghandi,   
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  Pelas reflexões da autora, pode-se depreender que a estratégia de 

instauração desta “inversão da ordem das coisas” promovida pela arte moderna, se dá, entre 

outros fatores, pela introdução de uma sensação de estranhamento em seus discursos de 

manifestação. O que fica claro quando vale-se da contribuição de  Victor Chklóvsky (1893-

1984) contemporâneo de Maiakovsky e expoente do Formalismo russo. Sua teoria se 

apoiava na “ação de estranhar o objeto  para projetá-lo em uma esfera de novas percepções, 

que se opõe ao peso da rotina, do hábito, do já visto. Extraindo o objeto de seu contexto 

habitual e revelando-lhe a face insólita, o artista destrói os clichês e as associações 

estereotipadas,(...) a deformação enquanto ato criativo torna mais sagaz a percepção e mais 

denso o universo que nos circunda. A densidade perceptiva de um mundo insólito é a 

principal característica da arte” (FERRARA,1986, p.34). A autora cita a visão de Chklóvsky 

sobre onde se situa a originalidade do fazer artístico, e pode-se aí ver o que seria um aspecto 

fundador do discurso artístico das vanguardas tanto modernas quanto contemporâneas. 

 
   “ A arte é feita para dar a sensação da coisa enquanto coisa vista e 
não enquanto coisa reconhecida, o procedimento da arte é o procedimento da 
representação insólita das coisas, é o procedimento da forma confusa que aumenta a 
dificuldade e a duração da percepção, porque em arte o processo de percepção é um 
fim em si mesmo e deve ser prolongado; a arte é o modo de viver a coisa no 
processo de sua consecução, em arte aquilo que está feito não tem importância.” 
(FERRARA, 1986, p.34) 

 
 
 

 Umberto Eco (1986) iria visitar essa característica das obras de arte 

moderna e contemporânea por outra visada, tomando o aspecto de sua  abertura, seu caráter 

fugidio a uma caracterização e imobilização de sentidos e significados, no que denominava 

de “obras abertas”.   

 É precisamente nesta região, o território entre a manifestação da 

materialidade da obra e a região que se estende em direção ao observador e o interpela em 

maior ou menor grau à geração de sensações, percepções e reflexões que a arte moderna, e 

sobretudo a contemporânea, realiza o que busca enquanto valor de uso e fruição de suas 

obras. A qualidade e riqueza de experiência de sentidos do que pode se dar neste território é 

o que tem motivado artistas  na atualidade, e também outros agentes do campo, como de 

curadores, galeristas, produtores culturais e arte educadores.  Mas é neste mesmo território, 

instável em linguagens e discursos em construção, desconstrução e reconstrução, que o 

visitante ou consumidor muitas vezes encontra dificuldades de encontrar conforto. O 

desconforto frente à obra de arte contemporânea, como apontam diversos dos autores até 

aqui, se opera no interior de um indivíduo  moldado culturalmente ao longo de sua história, 



 

 52 

pelas estruturas de formação da sociedade a uma ordenação lógica, cartesiana  e pragmática 

das coisas, acontecimentos, finalidades e funcionalidades. Assim, esse indivíduo mesmo 

quando interpelado com a linguagem mágica da publicidade, se conduz com confiante 

conforto pela trilha da poética deste discurso pois, ao final dela, estará o porto seguro do 

significado funcional definido, o território do “esta coisa serve para isto”. Estarão do outro 

lado da operação mágica realizada pela publicidade, o liquidificador que ligado na tomada e 

apertado o botão 1 , preparará sua vitamina de frutas. O carro que, ligada a chave e 

queimada a gasolina, levará você e sua família à praia, com conforto, economia e estilo.  

 Por outro lado, o final do trajeto da interpelação dos discursos da arte 

contemporânea não é necessariamente um final, muitas vezes encontra-se aberto. Não há o 

porto seguro da funcionalidade da coisa. Tanto o trajeto, quanto a exuberância das reflexões 

e sensações que a obra pode suscitar é que são o valor de uso e fruição da obra de arte 

contemporânea – ela ”serve” para isso, para fazer a transição até esses territórios. Para os 

indivíduos menos afeitos a se desatracarem do porto seguro do que faz sentido imediato, do 

que se explica ao uso e para o que serve, pode não ser muito empolgante a interação com a 

arte contemporânea enquanto produto de consumo, tanto de materialidades quanto de suas 

reverberações de sentido. Não raro, estes indivíduos estacionam na visão restrita ao 

significante, sem segurança, ou ferramental ou ambos, de expandirem-se ao território dos 

possíveis significados. “ Ora, isso é apenas uma pilha de portas com um boneco de plástico 

em cima, segurando um megafone”. “Isso não é arte, minha filha pequena recortaria estes 

pedaços de plástico coloridos e espetaria nesse macaco de pelúcia” e outras percepções do 

tipo.  Bourdieu (2007) aponta alguns aspectos que atuam nesta região de desconforto. Pode-

se ressaltar o  gosto como uma delas. No grande universo do consumo, e dos produtos e 

serviços do cotidiano, os indivíduos encontram referências em seus campos e grupos, 

definidas pelo próprio sistema, pelos discursos das estruturas sociais entre as quais a 

publicidade, para que façam suas escolhas  com a segurança de estarem “escolhendo bem”, 

“escolhendo o melhor”, “escolhendo porque serve para fazer isso” ou “escolhendo o que a 

pessoa X, ou o grupo Y usam ou recomendam”. Assim, tanto consumir um produto, quanto 

saber falar sobre ele, revelam o gosto do indivíduo, e proporcionam que este se sinta 

integrante  da sociedade, aos grupos e campos que pertença, julgue ou deseje pertencer. O 

outro aspecto que Bourdieu salienta, é a competência do receptor para decodificar a 

mensagem da obra de arte, como aponta em seu livro O amor pela arte, no qual procedeu 

minucioso estudo sobre aspectos da visitação de museus e galerias, e se evidenciam aspectos 

do consumo da arte enquanto materialidades e discursos ao consumo. 
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 “ O tempo dedicado pelo visitante à contemplação das obras visitadas, de 
que tem necessidade para “esgotar” as significações que lhe são propostas constitui, 
sem dúvida, um bom indicador de sua aptidão em decifrar e saborear tais 
significações. A inexauribilidade da “mensagem” faz com que a riqueza da 
“percepção” (avaliada grosseiramente pela sua duração) dependa, antes de tudo, da 
competência do “receptor” ou seja, do grau de seu controle relativamente ao código 
da mensagem. Cada indivíduo possui uma capacidade definida e limitada de 
apreensão da “informação” proposta pela obra, capacidade que depende de seu 
conhecimento global (por sua vez dependente de sua educação e de seu meio) em 
relação ao código genérico do tipo de mensagem considerado, seja a pintura em seu 
conjunto, seja a pintura de tal época, escola ou autor. Quando a mensagem excede 
as possibilidades  de apreensão do expectador, este não apreende sua “intenção” e 
desinteressa-se do que lhe parece ser  uma confusão sem o menor sentido, ou um 
jogo de manchas de cores sem qualquer utilidade.  Ou, dito por outras palavras, 
colocado diante de uma mensagem rica demais para ele – ou como diz a teoria da 
informação “acabrunhante” (overwelming) – o visitante sente-se “asfixiado” e 
abrevia a visita”. ( BOURDIEU, 2007, p.71) 

 

  

 Mesmo com estas dificuldades, os indivíduos interessados em conviver 

com o campo da arte contemporânea, quer como agentes bem informados e educados, que 

trabalham neste campo ou nele realizam aquisições, negócios e atividades, quer como 

diletantes ou curiosos, tem crescido nas ultimas décadas. Os indicadores representados pelo 

exponencial aumento de eventos, espaços e iniciativas de exibição e venda, aos quais 

públicos crescente ocorre; crescimento das cifras dos mercados nacionais e internacionais, o 

desenvolvimento e multiplicação das atividades de arte educação e a presença cada vez 

maior de disciplinas  nas escolas acerca da arte moderna e contemporânea, suas linguagens e 

seus assuntos, atestam modificações ocorrendo paulatinamente na sociedade, para aproximar 

os indivíduos com mais dispositivos de acercamento do território dos sentidos da produção 

artística.  

  

 Como os movimentos e vanguardas artísticas irrompendo a partir de 

grupos auto denominados, ou que faziam usos de manifestos em que denominavam e 

definiam seus propósitos20, outro aspecto que se agregou ao campo da arte e dos discursos 

que tratavam da arte junto a sociedade: o suceder da atribuição de rótulos a denominar 

aqueles movimentos. Assim, existiram os “refusés, “os impressionistas”, “os 

expressionistas” , “os futuristas”, os “fauvistas” entre outros. Como vimos anteriormente, 

este fenômeno de classificação por denominação, ocorria constantemente de maneira a 

delimitar, entender e organizar tais escolas e movimentos, numa pretensa linha ordenada de 

desenvolvimento histórico destas manifestações.  

                                                
20 A exemplo das réplicas dos Impressionistas e refusés a seus críticos; do Manifesto Futurista,  e mais 
recentemente os Dadaístas, entre outros...  
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A sucessão de reproduções a seguir, referentes ao campo da arte, auxilia a compreensão das 

mudanças dos discursos e estéticas nestes anos. Mostram uma figura feminina recostada, em 

obras de diversas épocas.   

.18 19 

.20 .21

.22   .23 
Fig.18. La maja vestida, Goya, cerca de 1820 (disponível em:http://en.wahooart.com/@@/6E3T8G-Francisco-
De-Goya-The-Clothed-Maja-(La-Maja-Vestida) acessado em 26/ago/2012) , exemplificando o estilo mais 
afeito ao neoclassicismo; Fig.19. Olympia, E. Monet, 1863(disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Manet,_Edouard_-_Olympia,_1863.jpg acessado em 26/ago/2012) ; Fig.20. 
Femme dans le jardin, Monet, 1876 (disponível em:http://www.friendsofart.net/en/art/claude-
monet/womansitting-in-a-garden-femme-assise-dans-le-jardin  acessado em 26/ago/2012); Fig.21. Nu couché 
jouant avec un chat, P. Picasso, (disponível em: 
http://www.exporevue.com/magazine/fr/index_picasso_maitres.html    acessado em 26/ago/2012)  1964;  
Fig.22. Madame Recamier, R. Magritte, 1951,(disponível em: http://pictify.com/46079/madame-recamier-ren-
magritte  acessado em 26/ago/2012). Fig.23.Sem título, Cindy Sherman, 1994. (disponível em: 
http://migre.me/dn5ja   acessado em 26/ago/2012) 
 

 

 Aspectos destes fenômenos de sucessão de movimentos artísticos, 

associado a esta nova forma de relações surgiram, evidenciado pela atuação das camadas e 

19
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estruturas hegemônicas do sistema,  que depois de um período de oposição, denegação, 

vinha a atrair, cooptar e harmonizar aquelas transgressões, não sem muitas vezes destituí-las 

de seu antigo sentido de ruptura, de maneira a se assentarem, agora categorizadas,  ao 

estoque de materialidades e discursos que esta sociedade oferece ao consumo pelas suas 

estruturas hegemônicas de fazê-lo. Um comportamento cíclico começou, década após 

década suceder aos movimentos artísticos: transgressão inicial, atenções dedicadas dos 

grupos, notícias, midiatizações, apropriação por transformação cultural ou sublimação da 

proposta inicial,  integração à indústria cultural como produto categorizado.21 Um ciclo que 

levava e tem levado obras  de importância artística e histórica  elevada mas inicialmente de 

pouco valor, a passados os anos, serem consumidas por grandes somas (se tomarmos a 

análise  mesmo que apenas pelos seus aspectos econômicos).  O quadro maior era que, nas 

rupturas e expansões de linguagens e discursos que estas inovações produziam o tecido da 

cultura ia se adicionando de complexidade e se enriquecendo no percurso dos 

questionamentos. Mudanças culturais  que se realizavam de maneiras não exatamente 

cartesianas e ordenadas. Deve ser apontado também o fato da sociedade agregar as 

conquistas e ampliações dos discursos e estéticas, adicionando-os ao universo 

interdiscursivo de seu tempo, como se pode ver, sobretudo nas décadas recentes, a utilização 

das vanguardas literatura e das artes visuais  em  teledramaturgia, campanhas publicitárias, 

design de produtos etc. Estes aspectos da produção artística moderna apontados: o modus 

operandi baseado nas rupturas após rupturas, o estranhamento e a obra aberta como 

estratégias conscientes ou não da produção artística de vanguarda, e a cooptação das 

vanguardas pelos mercados proporcionaria, década após década, que fossem delimitadas as 

condições para que a produção artística passasse do território do moderno,  ao território do  

contemporâneo.  

 

 

 

                                                
21  Nos Anexos (p.160) pode-se ver curiosos diagramas preparados com a intenção tentativa de estalebelecer 
nomenclaturas, historicidades, ascendências e delimitações à produção artística moderna e contemporânea. 
Ainda que possam oferecer uma aproximação inicial às regiões de concentração e de maior possibilidade de 
atribuição de rótulos, obviamente ainda muito da recência e fugacidade da produção artística contemporânea 
escapa a este objetivo. 
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2.3) A ARTE:  DO MODERNO AO CONTEMPORÂNEO AO AGORA 

 

 

 

 As transformações sociais do início século passado, refletiram esteticamente o 

avanço de uma sociedade de ritmo frenético, fabril, mercantil, onde inovações e produtos 

surgiam a todo momento, de vários lugares.  Susan Sontag (1987) aponta aspectos da relação 

dessa sociedade desenvolvendo-se por estas premissas e a irrupção da produção artística 

moderna e seus temas, como um sucedâneo tentando agir em reposta, em igual ritmo. 

 
(...) É aqui que entra a arte(entre outras coisas) e é por isso que a arte do nosso 
tempo tem um tal sentimento de angustia e de crise, por mais jocosa e abstrata e 
supostamente neutra do ponto de vista moral que possa parecer. Pode-se dizer que o 
homem ocidental foi submetido a uma maciça anestesia sensorial (simultânea ao 
processo que Max Weber chama de “racionalização burocrática”) pelo menos a 
partir da Revolução Industrial, e que a arte moderna funciona como um choque que 
confunde e ao mesmo tempo liberta nossos sentidos.” ( SONTAG, 1987, pg 348) 
 
 

 Assim para um olhar que se tornava multifacetado, o Cubismo trouxe a representação 

multifacetada, com tempos e espaços em multiplicação. Da bidimensionalidade  da tela 

ganhava-se a tridimensionalidade e mais  a dimensão do tempo. A rupturas com cânones  

passou a ser o comportamento típico dos artistas de vanguarda. O movimento Dada assinala 

a primeira saturação estética a esta produção incansável de materialidades e visualidades e 

trazia os não-objetos, os não-sentidos, os não-significados, uma lógica do caos em que 

pluralidades explodidas em relação que é não-relação sinalizava também o descrédito nas 

utopias. O que igualmente representou uma ruptura de cânone. O fluxo  e expressão amoral 

de idéias e signos  que propunha definia o prenúncio do Surrealismo, e do que viria a seguir.  

 

 

 A partir de meados dos anos 40 do século passado, com a sociedade 

emergindo do final da II Guerra, e ascensão de novos equilíbrios entre as megapotências,  o 

campo artístico exibiu a passagem da chamada arte moderna para a arte chamada de 

contemporânea. De lá até os temos atuais, passaram-se pouco mais de 50 anos. Embora em 

termos históricos seja um curto espaço de tempo, vale ressaltar que a cultura e o 
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desenvolvimento das sociedades destas últimas décadas aconteceram emersas em um mundo 

fortemente interligado por mercados amadurecidos, relações comerciais, e meios de 

comunicação globais. Em adição a isso, nas décadas recentes, a espetacular interligação 

global proporcionada pela internet. Anne Cauquelin(2005) aponta a cadeia produção-

distribuição-consumo, como fórmula para se compreender o mercado de bens materiais e 

simbólicos na modernidade, no momento da transição entre a era industrial para a era 

tecnológica resultou numa inevitável mistura de papéis: produtor, distribuidor e consumidor 

não mais possuem atividades específicas. A lógica da estrutura de consumo da arte,  isto é , a 

arte explicada por um regime de consumo, foi transformada aos poucos devido aos 

incrementos tecnológicos e alterações de estruturas e papéis no campo das artes, que a 

levaram à era da comunicação, a funcionar na atualidade sob o regime da comunicação.  

Assim,  outros profissionais foram sendo agregados ao Sistema da Arte: os especialistas em 

geração, apresentação e distribuição da informação, interagindo em redes. Produtores 

artísticos, conservadores de museus, marchands, galeristas, curadores, diretores de 

fundações, colecionadores, interagindo em redes, num campo virtual  rápido, adicionado ao 

campo real, acelerando-o. Aumenta-se a complexidade, acelera-se a velocidade do que é 

comunicado e surge um aspecto relevante. Os ecos das teorias de Bourdieu nas constatações 

que se seguem são inequívocos. 

 
 “ (...) a antecipação do signo sobre a coisa: antes de ter sido exposta, a obra 
do pintor, ou mais precisamente seu signo, já circula nos circuitos da rede. O signo 
precede, pois, aquilo de que é signo. (...) finalmente, característica não –
negligenciável, a colocação do artista entre parênteses, aquele que funciona como 
objeto-obra funciona também como objeto de uma troca de signos. Nada que se 
refira, nesse mecanismo, a qualquer julgamento estético por parte dos produtores de 
valores. Esta subentendido que a escolha do artista pela galeria reconhecida como 
galeria-líder é indiscutível. Se a galeria em questão faz parte da rede, o produto que 
ela vai lançar só pode ser bom. Não é preciso ir até la olhar de perto22. 
(CAUQUELIN, 2005, p. 66 -68). 

 
 

                 O regime da comunicação proporcionará, mudanças significativas e irreversíveis 

na relação homem-espaço-tempo-consumo e, consequentemente, na relação disso com a 

arte. No mundo da comunicação o produto de interesse é a informação. Dessa maneira, a lei 

que rege a arte passa a ser a mesma que atua na emissão e distribuição da informação. 

Aquele que dispõe dos meios para passá-la adiante é que será o produtor dentro desse novo 

regime. Diferentemente do artista da modernidade, o atual produtor lida com os signos – e 

                                                
22 a autora faz uma nota de rodapé acerca destas frases, atribuindo algo delas à François Latraverse, (“L’amour 
de l’art, ETC, nº16, Montreal, 1991), porem a notação da tradução não deixa claro qual trecho e se é uma 
citação ou reelaboraçao. 
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com a especulação de seu valor - dentro da rede de informação.  

 

 Este artista passou em meados do século XX por diversos papéis, 

segundo explica Ferrari(2008), o artista boêmio, o  revolucionário, o heróico, o artista da 

sociedade de consumo (Wahroll como expoente), o artista ator, o explorador, o pós moderno 

e  mais recentemente o artista virtual. Papéis que se apresentavam e se apresentam ora 

individualizados ora associados, mas tendo como traços definidores de suas obras no tempo 

contemporâneo alguns aspectos como: o deslocamento dos objetos e temáticas de suas 

referências mais naturais, o deslocamento dos sensos comuns e da leitura dos sentidos mais 

endereçados no espectador, releituras de suportes, implosão dos significados, a obra como 

não obra, a obra como negação da arte, a obra como experiência, a obra como não produto e 

não mercadoria, a obra que tenta se deslocar do mundo do consumo e transmutar-se em 

informação essencialmente, a obra que perpassa o mundo do consumo exacerbando seus 

combustíveis propulsores para explicitar aspectos e contradições de seu funcionamento, a 

obra como reflexão estética, e uma infinidade sem fronteiras de possibilidades de 

proposições de discursos e sentidos. A aproximação  a este  território de onde se produz, se 

exibe e se consome a arte contemporânea é a visitação do território da produção do  

inconcluso, do sendo feito e sendo proposto, do ainda não categorizado, do discurso aberto, 

do atrator de estranhamentos.  

 

 Conhecido este novo panorama de produção, consumo e localizações da arte em 

seu trajeto no tempo, pode-se agora chegar ao território mais vizinho ao presente no campo 

da arte contemporânea. Se, entre os anos 50 e 70 tivemos o surgimento de artistas com 

diversas proposições, como o grupo CO.BR.A., o action painting, o tachismo, o neo-

dadaísmo, a optical art, o hapening, a body art, a poesia visual, a arte povera, a land art, 

entre tantos outros, o território temporal dos anos 80 é também fecundo. Ferrari (2008) 

aponta a relação deste período com os repertórios possíveis aos artistas e oferece os passos 

recentes da trajetória de expressão artística da arte.  

 
“Um Campo Ilimitado. Os anos oitenta são uma espécie de 
estratificação das múltiplas experiências anteriores. Para explorarem o 
domínio da vasta herança que recebem, os artistas têm a possibilidade 
de percorrer de um extremo ao outro, ou pelo contrário, de analisar cada 
experiência independentemente das outras. Por conseguinte, quem 
decide utilizar os instrumentos tradicionais da pintura, dispõe e um 
imenso repertório constituído não só pelos ensinamentos das 
vanguardas, mas também pelas novas linguagens da arte conceitual. 
Pelo contrário, quem deseja experimentar o novo, pode embrenhar-se 
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no mundo da virtualidade. Neste movimento de oscilação livre, os 
artista são inevitavelmente levados a passar de um domínio para o 
outro, dando origem a uma espécie de interdisciplinaridade que, por 
vezes, talvez possa confundir, mas que na maioria dos casos, parece 
capaz de contribuir para ampliar os horizontes.” (FERRARI, 2008. p 
128)    

 

 O artista contemporâneo se apresenta como autor individualizado ou por ocasiões e 

escolhas, associados em coletivos. As imagens a seguir, apontam alguns exemplos de 

criação artística contemporânea, a escolha de suas linguagens e a relação com os espaços 

expositivos. 

 

.24 .25 26 
 

 .27 .28 
Fig.24. Obra de Richard Prince (disponível em: http://migre.me/dn5G5   acesso em:12/abr/2012) Fig.25. Obra 
de Charles Ray (disponível em: http://www.tumblr.com/tagged/plank%20piece?language=pt_PT  acesso 
em:12/abr/2012) Fig.26 .Obra de Jeff Koons (com o autor) (disponível em: http://migre.me/dn5Pm   acesso 
em:12/abr/2012).Fig.27. Obra de Damien Hirst.(disponível em: http://migre.me/dn5U1 acesso em: 
12/abr/2012)  Fig.28. Millenium Park, escultura, em Chicago EUA.(disponível em: 
http://www.localpin.com/fun-places-to-visit-in-chicago/    acesso em:12/abr/2012)  
 

 Na contemporaneidade, a arte se expandiu para uma infinidade de novos locais, 

espaços e materialidades e assim também expandiu as dimensões de significação de seus 

discursos. De um passado distante, confinada a palácios e igrejas,  hoje, mais do que em 

toda a história da humanidade, há mais arte23 misturada aos objetos, às embalagens, ao 

design, à arquitetura dos interiores e exteriores, nas casas de todas as classes, nas ruas, na 
                                                
23  Tanto a arte retomada de outras épocas quanto da produção da arte contemporânea. 
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moda, no corpo. Nos laptops, nos iPods e tablets. Arte exposta, arte em produção, arte 

arquivada. Arte como linguagem simbólica, como identidade de grupo, como distinção, 

como referencial de status, como decoração plácida, arte que cultua o belo e arte que tem o 

belo como mais um de seus assuntos. Arte nas jóias, nos perfumes, na publicidade, no 

sacode pipocas. Produzida, trocada como mercadoria ou discurso, consumida. A atualidade 

convive com todo o passado da arte, retomado, reproduzido, retransformado, com o presente 

e com as possibilidades de futuro. Mais livre para exercer suas escolhas, os indivíduos e 

grupos pretensamente podem escolher e consumir a arte que lhes convém, onde lhes 

convém. Ela esta no mundo do material e do concreto, e circula, também midiatizada e 

mediada, pelos meios de comunicação. 
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3) O CONSUMO DA ARTE E SUA COMUNICAÇÃO  

            

                        

  

 É necessário agora, situar como vem acontecendo o consumo da arte no último 

século, e mais detalhadamente nas últimas décadas no ocidente. Desde os tempos em que 

esteve  mais restrita a ser escolhida, contratada, comprada, e contemplada  pela realeza, pela 

Igreja e pela aristocracia, a arte vem passando por significativos fenômenos até que chegasse 

ao seu atual papel nas sociedades contemporâneas. É o que aponta Gonçalves(2004), quando 

fala do papel dos museus, que vieram a se desdobrar e motivar o aparecimento posterior das 

galerias e espaços de mostras.  
  

 

“Até fins do século XVIII a cultura e a arte estavam reservadas, 
principalmente à nobreza e ao clero. Palácios e igrejas guardam a quase 
totalidade do patrimônio histórico artístico da humanidade. É só com a 
ruptura social produzida pela Revolução Francesa (1789), e ao longo do 
século XIX, que o museu se configura como um instituição aberta ao 
publico, democrática, voltada para a memória do passado e para a 
construção do futuro” (GONÇALVES, 2004, p. 14-15) 

 

   

 Mudaram as motivações da arte e do seu fazer, os seus lugares,  as suas linguagens, 

a subjetividade de seus autores, os seus assuntos, a maneira de se fazer ver e ser vista, de ser 

representada, referenciada e de ser consumida. Assim, para estudar o que se passou na 

história recente do consumo da arte e sua comunicação, é necessário um percurso ágil de 

entendimento destas transformações, para se chegar a compreensão mais nítida de como a 

arte contemporânea, ao expressar singularidades tão marcantes de produção também instaura 

modos novos para sua comunicação, midiatização e consumo. 

 Para o entendimento sobre  a natureza do campo da arte  hoje e seu  paralelo com o 

mercado da arte,  pode-se retomar o capítulo 2, onde vimos o que Bourdieu teorizou ao 

descrever os indivíduos como agentes de campos especificados, pequenos ou grandes, 

interrelacionados ou  fechados em si mesmos por fronteiras, regras e validadores próprios e 

em constante embate. Desde as primeiras décadas do século XX, com a capacidade da 

reprodutibilidade, cobertura global e especialização dos meios de comunicação, e o 

conhecimento e informação cultural valorizados como capital simbólico e distintivo, 
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consumir arte passou a tomar uma dimensão mais ampliada do que apenas “comprar a obra 

de arte”. Começou-se a consumir o que vimos denominando aqui de “composto artístico”, 

ou seja, um território de materialidades, discursos, informações, práticas, procedimentos, 

hábitos e referências simbólicas que gravitam no entorno da obra, e a expande enquanto 

informação e consumo, em dimensões que transbordam sua materialidade e emanação 

central, seja material ou imaterial. Na figura24 abaixo, mostramos esta constituição da obra e 

seu entorno relacionado. 

 

                           
Fig.29 : o “composto artístico” que se relaciona à obra de arte 

   

  

 Para se exemplificar, os públicos ao serem ser atingidos pela comunicação, imagens 

e informações sobre as obras de determinado artista, podem: ir à exposição presencialmente, 

visitar a exposição ou contemplar as obras virtualmente, comprar reproduções das obras, 

comprar objetos com reproduções das obras, se informar pela publicidade que dela se faz, 

consultar ou adquirir material editorial sobre elas, freqüentar cursos específicos sobre o 

artista e suas obras, colecionar informações coletadas do consumo de diversos meios de 

informação sobre seus artistas e obras preferidas, trocar, multiplicar e retransmitir 

informações e imagens sobre artista e obra a sua rede de contatos  e, finalmente mas não em 

menor grau de importância, pode comprar a obra originalmente colocada à venda pelo 

artista,  para revendê-la, ou fruir dela em sua residência, empresa ou espaço expositivo. 
                                                
24 A figura presta-se a caracterizar atualmente tanto a as obras de arte contemporânea, quanto a produção e a 
presença de obras de outras épocas e movimentos, bem como a produtos artísticos e culturais mais objetivados 
ao consumo de massa, como filmes blockbusters, música popular de massa,  arte naif (arte ingênua),  artes 
decorativas, até as obras que se situam nas bordas da discussão se são ou não “arte”. 
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 Em seus aspectos gerais, o consumo de arte na atualidade, perpassa a transação 

mercantil de compra da obra de arte e se concretiza por: 

 

- Aquisição mercantil , e contemplação pelo comprador em espaço, tempo e lugar de 

sua escolha 

- Fruição  da experiência artística,  tanto na presença da obra original quanto de seus 

múltiplos ou referenciais, bem como no contato com outros componentes de seu 

composto artístico. 

- Reflexão interior, sobre as intenções, interpelações e repercussões de sentido 

causadas pela obra. 

 

 A aquisição mercantil, se dá nas diversas esferas das transações concretas ou 

virtuais que resultem na transferência de posse de um vendedor para um comprador. É a 

dimensão representada pelo mercado de arte contemporânea e as cifras de suas 

movimentações monetárias e financeiras.  Estas aquisições podem acontecer por transações 

em estabelecimentos comerciais especializados,  compra remota por catálogos, compras em 

leilões reais ou virtuais,  compra direta do artista, compra eletrônica em websites de 

comercialização, doações, comodatos, empréstimos  de obras securitizados ou não.  Além da 

contemplação pelo comprador, ela pode ser valorada como objeto de valor mercantil e 

também como objeto de uso decorativo ou expositivo, onde quer que seja exibida.  Já a 

fruição de experiência,  é uma das dimensões do consumo da experiência artística.  O 

indivíduo se acerca ou é atingido e colocado na região de contato com a obra, para fruí-la em 

alguma medida. Pode ir visitar um local de exposição, pode ler sobre a obra , pode ouvir 

sobre ela, pode saber sobre ela pela televisão ou pela internet, pode saber dela por 

comentários de seu círculo de amigos, ou mesmo pode interagir com fragmentos de 

informação sobre a obra, e fruir o momento dessa experiência. Nessa dimensão é o 

somatório em maior o menor grau, dessas experiências que o indivíduo consome. A 

dimensão da reflexão interior  é potencialmente agregadora das e presente nas dimensões 

anteriores. Os artistas contemporâneos e os curadores das importantes mostras, vem 

trazendo em alta medida o comprometimento com os desdobramentos de reflexão e emoções 

interiores gerados por suas obras. Essa é uma dimensão de diferenciação entre obras de arte 

e produtos convencionais de consumo do cotidiano.  É o território dos ecos interiores, 

indagações, confortos ou desconfortos que as obras podem causar. Isso também é 

consumido.  Na figura abaixo, o quadro “O Grito” (uma das quatro versões originais) de 
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Edvard Munch,  ilustra  com eloqüência e adequadamente estas dimensões apresentadas. Em 

maio de 2012 foi arrematado em Leilão por US$ 120 milhões  na casa londrina Sotheby’s.  

A obra passou por uma aquisição mercantil, tanto os presentes no recinto de exposição da 

Sotheby’s, quanto as milhões de pessoas que tiveram fruição de experiências nos contato 

pelos mais diferentes meios com as informações da transação e das características da obra e, 

milhões de pessoas experimentaram as reflexões interiores, proporcionada por ver ou rever a 

obra, sua historicidade, sua memória, sua estética e seu papel nessa atual transação 

comercial e acontecimento cultural.  Cada um destes indivíduos, consumiu em alguma 

medida, dimensões deste composto artístico,  representado pela obra de Munch e os 

acontecimentos ligados a sua existência cultural e  temporal na sociedade. 

                                                  
 

                                               
Fig.30 : o Grito, tela de E. Munch, sustentada pelos funcionários da Sotheby’s, casa de leilões londrina. Fig 31: presentes 
no Leilão, aplaudem o lance que arrematou a peça ( disponíveis em http://www.1001noites.com.br/loja/assista-como-foi-o-
leilao-da-tela-o-grito/ acesso em 18/dez.2012) 
 

  

 

 Uma vez caracterizados alguns aspectos que descrevem a singularidade do 

consumo da arte contemporânea  pode-se passar ao entendimento de quais são os vetores 

que  vem transformando este tipo de consumo. Assim, o consumo da arte, do moderno ao 
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contemporâneo, vem se modificando mais intensamente em função de mudanças em: 

 

- Espacialidades e localizações 

- Liberdades individuais , cidadania, comportamento 

- Midiatizações (publicidade , composto de comunicação e mediações) 

- Materiais e tecnologias 

- Desenvolvimento e multiplicação das linguagens 

- Crescimento do campo da arte,  distintivo e financeiro 

 

  Iremos agora refletir sobre estes aspectos.  

 

 

Contemplar e consumir arte, desde a virada do século XIX 

 

 

O conjunto de imagens escolhido abaixo permite uma percepção visual do que vem se 

descrevendo até aqui e apontar questões e tensões que levam do tempo de uma imagem ao 

da outra.  Antes de abordá-las, trata-se de destacar ao menos alguns elementos comuns a 

todas. Como aspectos que parecem perdurar no tempo estão: a obra, um lugar e um espaço 

de sua exibição e contemplação e as características das pessoas que podem a ela e a seus 

lugares, ter acesso, informação e possibilidade de consumo. Entre as imagens, há pelo 

menos quatro séculos de história e a característica da arte ser contemplada individualmente, 

em público, na sociedade, é articuladora.  O acesso a estes locais todos, na atualidade, tem 

possibilidades multiplicadas, em mediações e remediações, para além da visitação 

presencial. Pois um indivíduo pode, por exemplo, visitar virtualmente, sentado em seu 

computado, um local expositivo de alguns séculos como o Louvre, ter contato com suas 

obras e até enviar links com suas imagens e informações para sua rede de contatos ou 

relações. Vejamos as figuras escolhidas.  

.32 .33 .34 
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.35 .36 

                          .37 

 

.38. .39  

.40  .41 .42 
   
fig. 32 mostra o Interior da Basílica de São Pedro, Roma (disponível em: http://migre.me/dn6rj  acesso 
em:18/jun/2012); na fig.33, a fachada de um palazzo, próximo a ponte Rialto, Veneza (disponível em: 
http://www.panoramio.com/photo/69764518 acesso em:18/jun/2012); na fig.34, um dos salões sociais do 
Palácio de Buckinghan, Londres, Inglaterra ,desde cerca de 1760, (disponível em: 
http://www.tumblr.com/tagged/buckingham%20palace acesso em:18/jun/2012); fig.35 vista da Exposição 
Universal de 1900, Paris, França (disponível em: http://migre.me/dn72Y  acesso em:18/jun/2012); na fig.36 
uma das alas do Metropolitan Museum of Art, New York, USA (disponível em: 
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http://www.metmuseum.org/give-and-join   acesso em:18/jun/2012);  a fig.37 mostra o átrio interno do edifício 
da fundação Bienal de São Paulo (foto do autor); fig.38 a vista de exposição no átrio central do  Guggenheim 
Museum of Art, New York, USA (disponível em: http://www.flickr.com/photos/eveningsong/6754059659/   
acesso em:18/jun/2012); fig.39. Homepage do site ArtProject, do Google, onde o visitante escolhe e visita 
virtualmente dezenas de museus e galerias do mundo inteiro (disponível em: 
http://www.googleartproject.com/pt-br/ acesso em:18/jun/2012); fig.40 Homepage do site francês Artmajeur, 
onde milhares de artistas do mundo todo publicam e negociam suas criações(disponível em: 
www.artmajeur.com acesso em:18/jun/2012);fig.41. Tela de um telefone celular com link para uma galeria de 
arte internacional, onde se exibem e são negociadas obras de arte (foto do autor); fig.42. Grafitti envolvendo 
edificação em via pública, dos artistas “Os Gêmeos”, São Paulo (disponível em: http://hiphop-
sp.blogspot.com.br/    acesso em:18/jun/2012) 
  

O que se percebe até aqui da  nova e complexa realidade da experiência de informação, 

visitação, contemplação e consumo de arte na atualidade, é que algo mudou profundamente 

desde o início do século passado. A arte se expandiu para uma infinidade de novos locais, 

espaços e materialidades e assim também expandiu as dimensões de significação de seus 

discursos.  

 

  Por isso, o lugar onde a arte vem sido exposta tem merecido igualmente especial 

atenção.  Atendo-se aos espaços e localidades físicas, Gonçalves (2004) aponta para alguns 

dos aspectos importantes dessas localizações referenciando a caracterização desde a 

historicidade dos museus. Destaca que “a história dos museus (do grego, morada das musas)  

esta ligada a história da humanidade, uma vez que desde a Grécia antiga se encontram 

registros de lugares dedicados a exposição de objetos valiosos culturalmente , integrados a 

palácios reais, como centros interdisciplinares de cultura e patrimônio.(…) em todos os 

momentos, e, em todo lugar, a exposição aparece como pressuposto chave da ideia de 

museu, é o meio pelo qual são reunidos, e resgatados objetos carregados de informação 

cultural para uma recepção determinada.” (Gonçalves, 2004, p. 14). Remonta deste registro 

cultural e histórico de distinção e prestígio, a respeitabilidade que os locais 

institucionalizados para exposições artísticas confere às obras e aos artistas ali em exibição, 

entre os quais os museus, os salões onde a realeza patrocinava suas exposições à corte e as 

obras de arte expostas nas igrejas no passado.  A autora também salienta o caráter cênico 

que o espaço e a visitação ao espaço expositivo pelo indivíduo possa ter.  

 
 Pode-se considerar que na exposição se passa algo semelhante ao 
que acontece no teatro, onde a “cena” apresenta atores desempenhando 
papéis e construindo ficções(...) no percurso de visita a exposição, o 
visitante se envolve num jogo de representações e projeções a partir de sua 
própria história , de sua experiência de vida ( ...) ...o entorno arquitetônico 
do espaço expositivo, que dá a qualidade “teatral”  da exposição...”  
(GONÇALVES, 2004 p.20) 
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 43 44 

Fig.43. Exemplos da expressividade dos espaços no contexto das exposições de arte. Museu Guggeinheim de 
Bilbao, Espanha. Projeto de Frank O. Gehry. (disponível em http://static.hsw.com.br/gif/guggenheim-museum-
bilbao-landmark-1.jpg , acesso em 06/12/2012 ) Fig.44. Átrio interno do edifício da Bienal de São Paulo ( 
disponível em: http://migre.me/deLSX acesso em 06/12/2012) 
 

 

 Com a pesquisa e o entendimento dos fenômenos acerca da visibilidade da obra de 

arte em seus locais físicos ou virtuais, foi possível, entre diversas constatações, preparamos a  

figura a seguir, que descreve esta expansão e os desdobramentos de importância dos espaços 

expositivos através dos dois últimos séculos. A intencional inversão de alguns dos locais e 

espaços de uma coluna a outra objetiva em alguma medida a refletir como o porte e 

relevância de certos locais vão perdendo importância no decorrer no tempo, sobretudo em 

função de uma medida de “audiência’ e fluxo de pessoas e visibilidade, tanto real quanto 

virtualmente.  
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Fig .45. O histórico sintético da ampliação das possibilidades de interação com a obra de arte.  

 

 

 O acompanhamento conduzido até aqui da trajetória da sociedade e do consumo, e 

suas inflexões com a historicidade da produção artística, seus temas, linguagens e espaços 

expositivos e de consumo, permite construir uma lógica de relações pelas quais o campo da 

arte e o mercado da arte se desenvolve e se fortalece sob diversos aspectos, inclusive a sua 

importância econômica.  Na figura 46, apontamos como atua um “ciclo” de reforço para o 

campo da arte, para os artistas e suas produções, na atual sociedade de informação 

contemporânea, que é fortemente amparada pela estrutura dos meios de comunicação. Nela 

pode ser compreendido como o conhecimento, o reconhecimento e por extensão, o consumo, 

de um artista (ou de uma exposição de arte, como no caso da Bienal de Arte de São Paulo) 

podem ser, ao longo do tempo, beneficiadas por um ciclo de reforço positivo. Um ciclo, que  

mostra-se mais adequadamente não tendo um  “início” uma vez que qualquer interessado 

pode  ser interpelado ao seu interior em quaisquer das etapas.  Nesta concepção cíclica,  o 

maior reconhecimento advém da maior comunicação,  que alavanca mais midiatizações e 

mediações, que beneficia as trocas simbólicas e mercantis,  gerando percepções positivas de 

valor sobre o artista ou a iniciativa, aumentando a atratividade pela visitação ou fruição e 
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assim sucessivamente, atingindo mais e mais pessoas, aumentando  e fortalecendo o campo 

e ampliando a potencialidade de consumo do composto artístico. 

             
                                      Fig. 46 

 

 
Fig. 47. Visitante na exposição “Em nome dos Artistas” realizada em setembro/2011 pela Fundação Bienal de 
São Paulo, fotografa as obras e a envia para seus amigos. ( foto e depoimento colhido pelo autor) 
 

 Assim, o  campo da arte contemporânea, é hoje formado pela interação de diversos 

atuantes. Artistas, seus agentes, galeristas, curadores, críticos de arte, arte educadores, 

jornalistas especializados, publicitários especializados, produtores e patrocinadores, 

compradores aficcionados, visitantes aficcionados, público interessado.  Atuam presencial e 

virtualmente em redes aceleradas, expressando, adicionando valor e fazendo trocas 

simbólicas e distintivas, que parecem, ao longo das décadas recentes, estarem de fato 

atuando de maneira a fortalecer as relações internas a esse campo. Ainda que os assuntos, 

discursos e estética da arte contemporânea não apontem para materialidades e significações 
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onde o belo, o harmônico e o agradável aos sentidos sempre estejam presente – e na verdade 

predominantemente não estão, em uma produção artística assim comprometida com a 

explicitação das tensões das dimensões individuais e sociais – a arte de agora faz girar cifras 

milionárias ao redor do mundo, quer em número de visitantes (presenciais ou virtuais), quer 

nas somas que seu mercado movimenta. 

 

A tentativa da captura bianual da produção artística de seu tempo. Ou: o que é uma Bienal? 

O que é a Bienal de Arte de São Paulo? 

 

 

 Como vimos, as Exposições Universais,  a partir da segunda metade do 

século XIX, de motivações expositivas comerciais, industriais, científicas e culturais podem 

ser consideradas as sementes inspirando o aparecimento das grandes mostras internacionais 

de arte. A primeira delas foi a Bienal de Arte de Veneza, ocorrida em 1895, que foi tomando 

proporções mais internacionais a partir do início do século XX. Após a I Guerra Mundial, a 

mostra foi deixando o foco mais inclinado às artes decorativas e recebendo mais a presença 

de arte moderna. Outras iniciativas em outros países começaram a surgir. Em 1929 o MoMA 

de Nova Iorque foi inagurado com a missão voltada a acolher arte moderna. E em 1951, 

antes mesmo da abertura da Documenta de Kassel cinco anos após, era instalada no Brasil, 

em São Paulo, a I Bienal Internacional de Arte, com 1.854 obras de 23 países. A bienal 

brasileira, permanece desde a sua instauração e convive hoje com mais de 50 iniciativas do 

gênero ao redor do mundo, como uma das 3 mais importantes exposições bienais 

internacionais de arte contemporânea.  

 Como consta na abertura do web site da Fundação Bienal25, desde 1951, 

foram produzidas dezenas Bienais, com a participação de 159 países, mais de 13 mil artistas, 

cerca de 60 mil obras, e quase 7 milhões de visitantes, tornando possível o contato direto do 

público brasileiro com as artes visuais, cênicas e gráficas, música, cinema, arquitetura e 

outras formas de expressão artística dos cinco continentes do globo. Em 2010, a 29ª Bienal 

de São Paulo, teve expostos 160 artistas internacionais e nacionais e registrou a presença de 

535 mil visitantes, vindos de diversas partes do país e do mundo. Mais notadamente a partir 

                                                
25 www.bienal.org.br  
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desta edição, expressiva parte deste público era representada por estudantes e professores 

das redes públicas e privadas, atingidos pelo trabalho de promoção educacional do 

Educativo da Fundação Bienal. Percebe-se então que a Bienal,  é o território em que se exibe 

uma escolha curatorial elaborada e negociam-se experiências estéticas e sentidos, a partir da 

expressividade de toda arte contemporânea ali presente e referenciada, com elevado grau da 

complexidade e intensidade de experiência, quer ao visitante da mostra, quer ao indivíduo 

que, em alguma medida, tenha contato com emanações ou reverberações de seu “composto”.     

  

 Como ressaltam Alambert e Canhête (2004), a função do “curador” e 

seu papel curatorial, surgiu com força instauradora e central na organização da mostra, a 

partir da XVI Bienal, em 1981, sob curadoria de Walter Zanini. Nas mostras, o curador ou 

os curadores, sinteticamente descrito aqui, definem a abordagem da escolha temática e 

conceitos expositivos, escolhem, contextualizam e estruturam o conjunto de obras nacionais 

e internacionais integrantes,  definem o enfoque da comunicação a imprensa, iluminam 

referencial para o trabalho do Educativo, (que na Bienal de São Paulo, desde as duas útimas 

edições ganhou importância a ponto de se constituir em uma Curadoria do Educativo) e 

atuam, não raro, nas decisões concernentes ao discurso identitário de comunicação e 

publicidade  das mostras. Alfons Hug, curador da 25ª Bienal, de 2002, descreve no texto de 

abertura do Catálogo Geral da mostra, alguns dos aspectos de sua curadoria no tema 

articulador “ Iconografias Metropolitanas” . 

 
“ (...) Esta grande mostra de arte contemporânea nos leva a uma longa viagem através de 
todos os continentes e culturas e ousa lançar um olhar para os cumes espetaculares e abismos 
obscuros. Assim, a arte penetra aquelas camadas interiores do mundo que necessariamente 
permanecem ocultas para as modalidades superficiais de observação tais como as 
conhecemos das declarações políticas, dos canais de notícias, dos boletins econômicos e dos 
tratados sociológicos. Pois as colônias  da arte são locais de segregação, ilhas de resistência 
num mar de uniformidade. O olhar incorruptível do artista obriga-nos a ver a presença das 
imagens e das históricas recalcadas.(...) As metrópoles podem ser formações complexas, mas 
a sua linguagem de signos é em geral de assustadora simplicidade. Uma enxurrada de 
mensagens histéricas, unidimensionais, esparrama-se na forma de propaganda e design por 
sobre a cidade moderna, que sempre corre perigo de se tornar um foco para a proliferação do 
kistsch. Os artistas são conclamados a recodificar os signos para dar espaço ao enigma.” 
(HUG, Alfons, Catálogo Oficial da 25ª Bienal de Arte de São Paulo. São Paulo, FBSP,2002, 
p.22,29) 
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 Agnaldo Farias, curador adjunto da 25ª Bienal e curador da 29ª Bienal, numa 

entrevista26 para esta pesquisa, aponta alguns dos aspectos relacionados a como e o que 

utiliza a grande mostra para sua comunicação. “ (...) a Bienal se comunica já através do 

prédio onde ela acontece, de inequívoca monumentalidade, vale dizer, uma arquitetura 

altamente atrativa, como também através da obras que expõe, do modo com que são 

arranjadas no espaço expositivo; das discussões que cada uma delas enseja e suscita, da 

organicidade obtida no conjunto. Para que o público chegue até ela, a Bienal conta com 

mídia impressa - anúncios em jornais, revistas e outdoors, encartes, folhetos, folders, 

cartazes, banners; mídia digital - jornais e revistas, o site e o hotsite da Bienal, além de redes 

sociais, blogs e outros dispositivos interessados em arte e cultura contemporânea. Por fim, a 

Bienal promove debates, produz catálogos e toda uma massa de informações que ela divulga 

igualmente pelo seu hot site e através de links por ele facultado.”. O curador aponta a 

necessidade de certo conhecimento e postura frente à tarefa da comunicação da arte 

contemporânea. “(...) o tratamento deve ser feito por publicitários especializados no assunto. 

A falta de conhecimento leva a resultados constrangedores, posto que o tratamento medíocre 

desse produto sofisticado, rebaixa-o, levando consigo uma excelente oportunidade de 

esclarecimento da sua real importância. “  Por fim opina se o público, sendo atingido ou não 

por meio das peças publicitárias seria afetado em alguma maneira a forma com que 

experiencia  a visitação e a fruição da mostra. “ Acredito que sim, embora seja uma crença 

destilada numa certa reserva. A campanha pode sugerir que o evento é agradável, 

sensacional, quando deveria frisar para o caráter "estranho", insólito e frequentemente 

agressivo de alguns trabalhos. Lembremo-nos que a agressividade as vezes tem mais a ver 

com o modo como algo contrasta com o nosso ponto de vista do que pelo fato dele ser 

violento. Toda campanha relacionada com arte contemporânea deve olhar com atenção para 

o produto apresentado(...).” Assim refletindo, Farias se aproxima de Ferrara, apontando que 

a função da mostra tem importante componente no que descortina aos visitantes as 

reverberações de sentidos que o conjunto das obras pode promover. 

 

 

 

 

 

                                                
26 Trechos mais ampliados desta entrevista e das outras realizadas com integrantes das estruturas da Fundação 
Bienal, quer como curadores das mostras quer como colaboradores, encontram-se nos Anexos a partir da 
página 155 
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Espaços expositivos de arte & espaços comerciais de arte 

 
  
 Quanto ao aspectos referentes ao número de visitantes e às cifras envolvidas, pode-se 

contar com dois exemplos de eventos que, por acontecerem nas mesmas instalações, revelam 

constatações interessantes: a Bienal de Arte de São Paulo e a SP Arte, Feira Internacional de 

Arte de São Paulo, ambas ocorrendo, em períodos diferentes do calendário, no pavilhão da 

Bienal, no Parque Ibirapuera em São Paulo. Nas últimas três edições a Bienal de Arte de São 

Paulo  atraiu, num crescendo, de 500 mil a 1 milhão de visitantes, que presencialmente 

foram à mostra expositiva. A Bienal, não comercializa obras, fundamenta-se no 

oferecimento da mostra expositiva aos seus visitantes, para o que os atrai com suas 

campanhas publicitárias, com a atratividade tradicional representada pelo edifício da Bienal, 

projetado por Oscar Niemeyer, adicionada de forte atividade de seu Setor Educativo. Este 

setor, fortalecido sobretudo nas  edições mais recentes, colabora fortemente com o aumento 

do número de visitantes, notadamente alunos e professores das redes públicas e privadas do 

estado e de todo o país. Colaboradores e professores do Educativo da Bienal realizam  

cursos de formação, e instauram uma rede de contatos, articulando a visitação programada 

de grupos ao espaço expositivo. Como salienta Stela Barbieri, curadora do Educativo da 

Bienal de São Paulo, a comunicação do setor é feita de “várias maneiras mas destaca-se o 

email marketing, inscrições online, além de suporte pelas mídias sociais, como Facebook, 

Twitter e Instagram, além do YouTube, como uma ferramenta fundamental, pois todos os 

vídeos produzidos pelo setor são disponibilizados e inclusive utilizados como recurso 

pedagógico por professores e arte educadores”.27 São atividades que encontram paralelos 

nos mais importantes museus, bienais e instituições do mundo, potencializando a visitação e 

o consumo do composto de reverberações da mostra, pelas arestas de seu conteúdo 

pedagógico de arte educação e sociedade. Vale ressaltar, que os materiais utilizados pelo 

Educativo da Bienal, folhetos, convites, jogos interativos e sinalização, coadunam-se com a 

identidade visual e com a temática da comunicação publicitária da mostra. 

 Noutro exemplo, a SP Arte, feira de arte  que ocorre no mesmo pavilhão da Bienal, 

em sua edição recente de maio de 2012, atraiu uma quantidade menor, mas crescente, de 

visitantes, por volta de 20 mil, e pode ter atingido um faturamento de cerca de  R$ 200 

milhões 28 . São números que vem crescendo. Quando se fala em feiras de arte, galerias ou 

                                                
27 Trechos da entrevista com Stela Barbieri podem ser encontrados na p.157, nos Anexos. 
28 Não me surpreenderia se as vendas tivessem passado de R$ 200 milhões", diz Fernanda Feitosa, diretora da 
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eventos em que o consumo pode se dar também por aquisição das obras, algumas 

constatações podem ganhar evidência. No caso especifico da SP Arte, o fato de que ela se 

realiza no mesmo pavilhão expositivo que a Bienal, permite ao visitante, que tenha estado 

nas duas, por algumas edições recentes, (como este pesquisador) constatações de interesse. 

Enquanto que o visitante da Bienal (excluído o por vezes incontivel burburinho dos 

entusiasmados grupos de crianças e jovens estudantes) é mais vagaroso, reflexivo e 

silencioso observador  das obras, independente de se deter pouco ou muito tempo em cada 

uma delas,  o visitante da feira SP Arte é mais perceptivelmente um conhecedor, em alguma 

medida. Movimenta-se com agilidade entre os espaços e e seu olhar percorre as obras com 

outra perceptível atenção. O ambiente é mais frenético, e a disposição dos espaços das 

galerias e instituições exibidoras faz com que o espaço cultural expositivo do pavilhão, de 

historicidade simbólica construída de maneira a acolher e solenizar a Bienal, generosamente 

compartilhe sua simbologia e confira à feira aura de espaço culturalmente constituído. 

Enquanto que na mostra das Bienais, as obras estão  solitárias em seus espaços expositivos 

definidos pelos seus curadores, acompanhadas unicamente das pequenas etiquetas que as 

nominam e datam, por outro lado, na feira SP Arte, cada área de expositor tem seu pessoal 

especializado, atendentes e vendedores, conhecedores de arte, balcões e mesas, não raro 

repletas de livros referenciadores das obras (além de acesso a bancos de dados pelos 

computadores online em cada stand), onde vendedores e interessados sentam-se e 

conversam sobre a transação comercial que permita adquirir a obra em questão (fig.48).  O 

ritmo dos visitantes no espaço expositivo da feira, vistos de cima ou em perspectiva,(fig.49) 

remete ao ambiente de um shopping center. Uma situação de visitação, contemplação e 

situações de comercialização não muito distinta de feiras de arte (em instalação indoor), que 

ocorrem em várias partes do mundo.  

 Este particular - o espaço expositivo, físico, das importantes feiras e similares 

voltadas a arte moderna e contemporânea – quando consideradas imersas na sociedade 

global da atualidade, recebendo visitantes de localidades próximas ou países mais distantes, 

reveste-se de uma lógica de construção da estratégia pela qual espacialmente vem a interagir 

                                                
SP-Arte. "É um 'feeling' do tamanho desse mercado, mas não há estudo sobre isso."Nas contas de Feitosa, o 
mercado de arte nacional movimenta cerca de R$ 1 bilhão por ano. Levando em conta que as maiores galerias 
do país afirmam faturar até 30% de seus lucros anuais durante a SP-Arte, Feitosa acredita que o volume de 
vendas da feira pode responder por até 30% do total das transações.” 
(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrada/51348-sp-arte-negociou-ao-menos-r-49-mi-calcula-fazenda.shtml  
acessado em 07/07/2012) 
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com seu público visitante presencial, que tende a funcionar produzindo um local de 

ver/consumir cultural e socialmente mais conhecido e familiar, como aponta Sarlo (2004) 

(...) O shopping é um artefato perfeitamente adequado à hipótese do nomadismo 
contemporâneo: qualquer pessoa que tenha usado um shopping uma vez pode usar 
qualquer outro, em outra cidade, mesmo estrangeira, da qual não conheça sequer a 
língua e os costumes. As massas temporariamente nômades que se movem segundo 
os fluxos do turismo encontram no shopping a doçura do lar, onde se apagam os 
contratempos da diferença e dos mal-entendidos.(...) a máquina perfeita do 
shopping, com sua lógica aproximativa, é em si mesma, um tabuleiro para a deriva 
desterritorializada. Os pontos de referencia são universais: logomarcas, siglas, 
letras, etiquetas, não requerem que seus interpretes estejam enraizados(...) mesmo os 
que menos consomem se movimentam com desenvoltura pelo shopping e inventam 
alguns usos imprevistos que a máquina tolera, desque que não dilapidem as energias 
que o shopping administra” ( SARLO, 2004, p. 19-20) 

  

 A reflexão da autora sobre os shopping centers é útil mesmo não alinhando-se 

integralmente aos aspectos que fazem das feiras de arte contemporânea um local de transitar 

com familiaridade, considerado o certo esforço de entendimento dos ‘produtos” ali expostos 

para os segmentos de indivíduos mais leigos. Entretanto é válido apontar o paralelo que 

define a presença de muitos visitantes, fazendo uso algo “imprevisto” da feira, subvertendo 

o objetivo principal mercantil, em benefício de um passeio dos olhos e dos sentidos, 

metamorfoseando a feira num espaço mais expositivo que comercial. As feiras acolhem este 

“olhar que possa vir a se interessar pela aquisição” mesmo que esta não se concretize, pois a 

potencial possibilidade do consumo por aquisição está ali, latente em cada visitante que se 

aproxima de cada obra.  

 Como anteriormente citado, é  assim inegável a constatação de que o local de 

realização da Bienal confere à mostra identidade diferenciada e celebrizada. A edificação na 

qual acontece a mostra ha décadas, o Pavilhão da Bienal, projeto de Oscar Niemeyer, é o 

território atrator da visitação e onde ocorre a dialética presencial da visitação do público em 

interação com as materialidades das obras e seus discursos.  

 Augé (2010) comenta sobre esta nova topografia dos “lugares” e “espaços”, nossos 

palcos de contemplação e consumo, dizendo que se um lugar pode se definir pelo que tem de 

identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode ainda se definir por nenhum 

desses aspectos, definirá um não-lugar. E defende a hipótese de que essa “ 

supermodernidade é produtora de não-lugares (...) Acrescentemos que existem os não-

lugares como lugares: lugares se recompõe nele, relações se reconstituem nele.(...) O lugar e 

o não-lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o 
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segundo nunca se realiza totalmente – palimpsestos em que reinscreve, sem cessar, o jogo 

embaralhado da identidade e da relação.” (AUGÉ, 2010. p 73-74). 

 O edifício da Fundação Bienal de São Paulo, onde a mostra de cada Bienal se 

instala, tem essa característica de ambas denominações, na concepção de Augé.  É um lugar, 

identitário, relacional e historicamente constituído, por ser ali que, décadas apos décadas, se 

instalaram seguidamente as Bienais, celebradas, discutidas e criticadas pelas instâncias de 

comunicação da sociedade e seus agentes, comunicadas pelos seus discursos publicitárias, 

visitadas e vivenciadas por gerações de indivíduos vindos de todas as partes. Mas pode ser 

vista também como um não-lugar pois, a cada edição, a gênese de um conceito curatorial 

diverso, relê o edifício pela sua organicidade e funcionalidade arquitetônica interior, levando 

ali novas celebrações e constelações de obras e artistas, em montagens muitas vezes 

surpreendentes e  revolucionárias umas em relação as outras. Um espaço que se reinventa a 

cada biênio, enquanto conteúdo e continente, em seus demarcadores , tesouros encriptados e 

rotas de navegação. 

 Pelo aspecto de se “adquirir “algo, a situação de consumo do produto artístico na 

Bienal, se dá muito mais nas operações de valores dos sentidos simbólicos apropriados na 

contemplação. A visitação da mostra é feita por um visitante não interpelado, sob nenhuma 

forma da possibilidade da aquisição. Este fato instaura uma dinâmica muito própria da 

visitação das mostras não-comerciais. Que as beneficiam em certos aspectos, e é de se 

perguntar se não lhe subtrai uma parte do inegável magnetismo e atratividade que tem a 

forma cultural de ver-para-talvez-comprar, inatamente instalada em cada indivíduo 

integrante do sistema capitalista tardio como um comportamento cultural que vetoriza seus 

interesses e ações. Para responder em alguma medida este comportamento de “caça e 

aquisição”, o visitante de uma mostra de caráter apenas expositivo, pode tentar se saciar na 

pequena lojinha de materiais e catálogos referentes a ela, geralmente na próxima à saída ou à 

área dos cafés. 
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.48   

49 50 

Fig 48 – Detalhe do interior do shopping Iguatemi Alphaville em São Paulo. (disponível em: 
http://www.dududislima.com/2011/04/inauguracao-shopping-iguatemi.html    acesso em    )  Fig 49 Detalhe 
dos stands da SP Arte em São Paulo (foto do autor)   Fig 50.  Panorama de um dos andares da SP Arte, feira de 
arte realizada em Maio /2012 em São Paulo ( foto divulgação SP Arte ) 
   

  

 Até aqui vimos como a constituição da arte e da produção artística como um 

produto para o consumo carrega importantes singularidades. Descola-se e destaca-se do 

universo dos produtos comuns, por ter sua gênese, seus temas e assuntos e seus “objetivos” 

de percepção e fruição fora do universo em que se projetam os “produtos em geral”. A 

produção artística contemporânea é consumida como composto-produto, articulação de 

materialidades e discursos, que não se esgota na aquisição e uso do objeto artístico, muito ao 

contrario e além, tem sua fruição mais expressiva nos territórios da reflexão continuada, que 

se reverbera em mediações e remediações entre os indivíduos e grupos.  E constatamos que, 

se estas singularidades estão instaladas na produção do campo da arte contemporânea, com 

habitus e formas culturais de consumo bastante próprias, é natural que se apresente a 
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indagação se estas idiossincrasias não estariam a apontar para a região das lógicas de 

produção um discurso publicitário mais aproximado a propósitos até aqui descritos. 

Avançaremos agora para esta etapa das reflexões, fazendo uso mais intenso dos materiais 

pesquisados no corpus. 
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3.1)  COMUNICAÇÃO PARA O CONSUMO DA ARTE CONTEMPORÂNEA  

 

 

  

 Vimos há pouco que  a produção da arte contemporânea é o tempo e  o 

local onde os rótulos ainda não estão suficientemente alocados e adesivados aos artistas e 

movimentos. E  como, por estas características muito próprias ao campo, apresenta-se  aos 

gestores das empresas e instituições e aos produtores dos discursos publicitários a tarefa de 

entender essas singularidades  como “produto ao consumo”, quer de suas materialidades ou 

reverberações  associados ao composto artístico, e com que estratégias produzir discursos 

publicitários que tenham a estas características. Da observação criteriosa dos fenômenos, do 

contato interessado e constante com agentes deste campo e com a pesquisa em farto material 

publicitário e promocional  deste universo, algumas constatações emergiram com mais 

intensidade.  

 

 Em primeiro lugar, a constatação basilar de que, na maioria das ocasiões 

e eventos com significância e visibilidade relevante dentro do campo, não é o artista ou o 

grupo de artistas que organizam e decidem a utilização de publicidade. Quem o faz nestas 

ocasiões, é o proprietário ou gestor da instituição ou empresa: é o dono da galeria, o 

organizador da mostra, o curador da exposição, o diretor do evento ou feira, o proprietário 

ou o leiloeiro oficial da casa de leilões, o proprietário do website que reúne artistas etc. Fato 

que instaura já no início, certas necessidades objetivas e estratégicas na solicitação da 

produção publicitária. A publicidade deve atrair para visitação, para venda, para a retorno, 

para a construção de relacionamentos, para o fortalecimento da marca da instituição, ou 

galeria ou espaço. Deve, não raras vezes, figurar nas peças a presença dos parceiros 

financiadores do evento, ou exposição ou iniciativa. Com essas premissas iniciais, começa a 

se desenhar o rol de solicitações estratégicas que o discurso publicitário deve atender na 

elaboração de suas peças e ações de comunicação. Assim, pode se detectar na maioria das 

peças, com clareza, a presença de aspectos constitutivos da retórica e da estética dos 

discursos publicitários que vão ao encontro destes objetivos. 

 

 Em segundo lugar, salienta-se que a comunicação pelo uso de aparatos 
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publicitários (agências de publicidade, publicitários, consultores etc) e, por extensão seus 

discursos, guarda relação com o porte da instituição ou empresa. Pequenas galerias, tanto 

nacionais quanto internacionais, tendem a realizar comunicação mais local, com as peças 

publicitárias constituídas de convites, cartazes, pequenos e poucos anúncios e alguma 

visibilidade em internet. Este compacto conjunto de peças une-se e aponta para aquele que é 

o eixo atrator e principal instância da visibilidade, adicionalmente ao conjunto de obras ali 

exposto: o próprio espaço onde ocorre ou ocorrerá o evento. Como vimos, o lugar e o espaço 

expositivo são referenciadores fundamentais e agregam-se ao composto artístico como 

materialidade e local de negociações de sentido. E também um local do discurso 

publicitário.  Estas pequenas galerias, valem-se adicionalmente da expectativa que a 

imprensa lhes adicione visibilidade, a partir dos press releases enviados. Os artistas, 

individualmente, em grupos ou coletivos, quando realizam suas mostras organizadas por si 

mesmos, tendem a fazer uso ainda mais reduzido da publicidade, nas poucas ocasiões que o 

fazem. Fiam-se nos convites ou volantes, redes sociais e reverberação possível na internet.   

 É na grande empresa ou nas grandes instituições que o aparato 

publicitário e seus discursos tendem a ser mais utilizados. As grandes exposições, mostras e 

eventos, na maioria das vezes acontece pelo articulação da instituição a uma ou mais 

empresas e ou patrocinadores e apoiadores, o que amplia a capacidade de investimento 

publicitário e promocional o que muitas vezes se evidencia adicionalmente na utilização do 

histórico de  contatos e de utilização comercial  que as empresas patrocinadoras e apoiadoras 

tem junto à mídia, para propulsionar a visibilidade publicitária. Em outras ocasiões, o evento 

ou mostra, ou a instituição ou a galeria, tem um histórico já tão prestigioso que agências e 

veículos publicitários realizam seu trabalho e oferecem espaço publicitário a valores 

reduzidos ou integralmente pro bonno. Quando acontece, este fenômeno costuma 

potencializar enormemente a visibilidade da instituição promotora da iniciativa. O aspecto  

do local expositivo nestas instituições muitas vezes é representado por um edifício ou espaço 

consagrado, um lugar culturalmente constituído e institucionalizado, forte atrativo adicional 

ao interesse dos públicos.  Resulta disso  tudo  uma outra percepção da estratégia de geração 

dos discursos que se apóia na primeira constatação apontada: todas as instituições, empresas, 

galerias e espaços com alguma visão de atuação, querem que suas marcas sejam construídas 

e fortalecidas para atingirem o status de prestígio que as posicione no campo na região de 

hegemonia. 

 Uma reflexão adicional para o entendimento das escolhas  dos discursos 

de comunicação constelados em suas peças publicitárias constituintes, por parte dos 

integrantes do campo da arte contemporânea, é o fato de que o uso dos aparatos publicitários 
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normalmente está associado a investimentos mais significativos, de um ponto de vista do 

montante que se investiria de recursos financeiros para realizar uma  campanha  publicitária. 

Este fato objetivo e de ordem prática pode ter levado uma enorme quantidade de pequenos 

ou nascentes proprietários de espaços ou eventos expositivos a resolverem suas necessidades 

de comunicação de massa, a partir de uma solução o mais direta, simplificada e econômica 

possível: a décadas atrás, seria procurar o próprio tipógrafo que imprimiria as peças para que 

fizesse o original; mais recentemente, um designer ou alguém com alguma familiaridade em 

criar um layout limpo e claro, apoiado nas referências do regime discursivo do campo, que 

beneficiaria esta característica da estética final da peça. Com possibilidades de despesas 

maiores, naturalmente se amplia a possibilidade de uso de estruturas de design ou 

publicidade mais sofisticadas. 

 

 Constata-se também, que em diferentes medidas e maneiras, mas como 

traço evidente da estratégia de elaboração de sua comunicação, as instituições querem 

construir e fortalecer suas marcas, comportamento visto em capítulos anteriores, como 

estruturais da atividade publicitária a serviço das empresas de todas as áreas de atividade.   

 Em quarto lugar, além de tentarem construir seus espaços expositivos 

como marca, (ocasiões expositivas em espaços expositivos como no caso da Bienal de São 

Paulo),  a comunicação publicitária usa a lógica de produção  de referir-se ao artistas ou aos 

artistas como marcas. Estes tem seus nomes estampados em destaque, com ou sem o 

acompanhamento de sua obra ou suas obras. 

 Outro aspecto é, como observado na publicidade dos produtos em geral, 

a  lógica do desdobramento do tema criativo em todas as peças. Neste particular, este traço 

se mantém, tanto nas instituições de grande porte quanto nas de menor. O que se pode 

observar como premissa deste desdobramento é a gênese, a elaboração de um conceito 

visual e textual inicial, que atuará como referência da multiplicação em outras peças. 

Precisamente neste aspecto percebeu-se uma diferenciação em relação à lógica da produção 

do discurso publicitário. Este normalmente parte de uma idéia ou conceito criativo 

fundamentado em associações, metáforas, alegorias em relação ao “produto”. Nos “produtos 

em geral” a estética se expande e muitas vezes se liberta do território da materialidade do 

produto e responde mais à retórica e aos propósitos do discurso publicitário em fazer sua 

operação totêmica, mágica, na direção de um universo ampliado de sentidos associados ao 

produto. Na constituição do conceito visual e textual das peças publicitárias da arte 

contemporânea muito pouco se experimenta deste território. Pela análise das peças do 

corpus referencial, microcosmo em recorte de uma situação similar bastante mais 
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sistematizada, facilmente se vê que o este conceito visual e textual de ignição do 

desdobramento das peças em campanha, estaciona no entorno gráfico e concreto das letras 

como desenho, da obra enquanto eloqüência de significados e nos registros visuais dos 

logotipos da instituição e apoiadores, quando estes existem e figuram. Algumas peças 

publicitárias retiradas do corpus adicional antecipam aqui o que pode ser constatado em 

maior amplitude nos anexos. 

 

 

Fig 51   Fig 52   Fig 53

 Fig 54  Fig 55 Fig 56  

 Fig 57    

Fig 51 .Anúncio (Revista FlashArt, Itália, 1976, foto do autor); Fig 52 .Anúncio (Revista ArtNews, EUA, 
1978, foto do autor); Fig 53 .Anúncio (Revista Wolkenkratzer, Alemanha, 1989 , foto do autor);  Fig 54 
.Anúncio (Revista Wolkenkratzer, Alemanha, 1989, foto do autor); Fig 55 .Anúncio (Revista ArteAldía, 
Argentina, 2003, foto do autor); Fig 56 .Painel da Documenta de Kassel (disponível em: 



 

 84 

http://olgasubiros.com/wp-content/uploads/documenta_13.jpg , acesso em 11/nov/2012 ); Fig 57 .Folheto 
convite de exposição, frente e verso ( foto do autor) 
    

  Uma explicação plausível, a partir do que foi pesquisado em literatura 

especializada coligida aqui e obtido através análise de farto material pesquisado, conversas  

e entrevistas, é que este discurso característico do campo da arte contemporânea, baseia-se 

em seus discursos retóricos e estéticos fundadores, localizados nas épocas da arte moderna, 

nas primeiras décadas do século passado, que são retomados como interdiscursos e 

utilizados como regime discursivo pelo campo, na atualidade. É como se a os agentes do 

campo da arte contemporânea pouco usassem do arcabouço e ferramental discursivo da 

publicidade, ou da iniciativa de instigarem as premissas criativas deste aparato de soluções 

de comunicação e, como se faz há décadas, encontrassem maior praticidade ou familiaridade 

no gênero de discurso realizado sem muitas alterações conceituais. Percebe-se o predomínio 

do cânone apolíneo na construção das peças. As informações, diretas, sem campo semântico 

ampliado, se distribuem por  empilhamento no espaço visual. O sujeito observador, não é 

quase nunca interpelado pelo texto. Aparentemente parte-se do pressuposto, efetivo em 

muitos dos casos, de que a obra de arte ou fragmentos da obra ou o nome do artista suscitem 

suficiente e eficiente atratividade e manifestação de significados, num modelo estrutural de 

peça publicitária chamada  há tempos de “saia e blusa”  nas agências de publicidade29.   

  A estrutura das peças e seus desdobramentos partem e concentram-se 

no território delimitado do grafismo, lettering, obra ou fragmento de obra escolhida. Este 

núcleo de signos é desdobrado, quase sem alterações ou ajustes, do cartaz ao convite, do 

convite ao banner da internet, ao anúncio publicitário. Esta estrutura visual ganha outras 

duas ou três vertentes, dentro deste definido regime discursivo que se observa há décadas: 

Uma é a estrutura de “lista”, isto é, uma listagem de nomes de artistas é apresentada, 

adicionada de outros textos e grafismos informando datas, locais e figurando o nome da 

galeria ou espaço. Outra é a construção visual baseada em “letras e massas de cor” ou 

opacidade e diferenciação nos corpos das letras, que assumem o papel de desenhar o espaço 

da peça publicitária. Cumprem também o papel de comunicarem a localidade e as datas, à 

semelhança das estruturas anteriores.  As três estruturas mais usuais por vezes se entrelaçam, 

gerando por exemplo, listas ilustradas com obras ou fragmentos de obras, como podem ser 

vistos nos exemplos do corpus de referencia, nos Anexos.   

 

 Há décadas no campo da arte contemporânea, o cartaz e o anúncio 

                                                
29 “saia e blusa”, genericamente, imagem principal em cima, texto e logo embaixo. 
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publicitário, figuram como peças-núcleo, estético e retórico, irradiadoras  do desdobramento  

que a campanha de comunicação pode proceder em maior ou menor grau. Mesmo na 

atualidade, quando a internet proporciona a visibilidade de uma nova série de formatos 

publicitários, aquele núcleo estético retórico referencial  permanece como fundante.  Assim, 

na constituição do corpus principal, acercarmo-nos dos cartazes e anúncios foi o 

recomendado para as constatações.  Por isso, até o momento este trabalho conduziu em 

diversos trechos reflexões sobre consumo, produção artística e discurso publicitário, 

figurando anúncios e cartazes. O anúncio publicitário, trazido na esteira dos últimos séculos 

que ofereceram crescente capacidade de produção de materiais e veículos impressos, é ainda 

peça central a encapsular as estratégias de produção da publicidade, materializadas nos 

discursos que ele carrega. A historicidade dos cartazes é igualmente rica30 e oferece 

sinalizações importantes para a maneira com que vem sendo utilizados pela arte 

contemporânea. Enquanto os anúncios tinham lugar nos veículos impressos, de manuseio 

individual, os cartazes interpelavam os indivíduos nos espaços coletivos. Assim, anúncios 

poderiam acenar com informações em maior número, pois presumia-se que o leitor  tinha o 

conforto de um tempo maior para folhear sua revista ou jornal. Já o cartaz tenta atrair, 

impactar e informar o transeunte. Seu tempo é menor, e o cartaz tenta presenteá-lo com 

imagens marcantes e comunicação mais instantânea e economia de informações. Outro 

aspecto a ser considerado, senão o mais importante, é a cobertura de comunicação 

proporcionado por um ou outro formato e as inflexões de seus discursos próprios. A 

publicidade, nos anúncios, destina-se à comunicação de massa, ou a grandes grupos e 

segmentos. O anúncio de grande e diversificada veiculação é filho da multiplicação das 

cidades, da descentralização dos espaços das comunidades. Oferece a possibilidade de uma 

mesma mensagem, atingir da mesma maneira públicos muito distintos, em inúmeros lugares. 

O anúncio trabalha o convite junto às massas e aos grandes grupos, sempre que for esta a 

necessidade dos seus promotores. Atinge as massas com uma linguagem mais individual. Já 

o cartaz resolve as necessidades de comunicação mais circunstanciadas, no entorno de onde 

se realizam as iniciativas, ou, quando afixados em lugares mais distantes, comunicam aos 

que transitam ao seu entorno. E atinge o indivíduo, com uma linguagem mais generalizante, 

ágil e prática de ser memorizada e compreendida. 

 Pode-se observar que a arte contemporânea tem a estética e a retórica 

dos cartazes como endereçamento de origem preferencial de seus discursos publicitários, e 

daí aos desdobramentos de suas campanhas.  O que não raro, conduz a conjunto de peças de 
                                                
30 Nos Anexos (p.153) há uma síntese relevante da trajetória recente do design dos cartazes, através das 
contribuições do Construtivismo Russo, da Bauhaus, o De Stijl, a Escola de Ulm, o Swiss Style, entre outros. 



 

 86 

bom gosto estético, afeitas, como se viu, à historicidade do regime discursivo do campo, 

mas alocadas no território do exclusivo, frio, informacional, de maior afinidade a linguagem 

dos cartazes. Exclusivo até, por vezes, no sentido de excludente. As peças assim constituídas 

figuram em destaque ou o nome da galeria ou espaço, ou o nome artístico do artista,  ou um 

fragmento da obra de arte contemporânea, datas e locais, ou a conjugação destas 

informações no espaço estruturado pela estética  da peça. Resulta que, se o indivíduo mais 

externo ao campo, não conhece a tal galeria, ou o tal espaço ou o nome as vezes do artista ali 

(muitas vezes a palavra, nem remete o leitor a um nome de uma pessoa), permanece 

excluído do entendimento do chamado publicitário feito pela peça. O que pode ser 

paradoxal, considerado que os agentes todos que promovem a arte em seus espaços e 

eventos querem atrair mais público visitante e ou comprador. Querem expandir e socializar a 

arte e o convívio com a arte, nas palavras tantos deles. Muito provavelmente esse indivíduo 

leigo permaneça na superfície do entendimento da cena de enunciação apenas, isto é, a peça 

lhe pareça “algum tipo de anúncio de algum tipo de acontecimento referente a arte”.  Pode 

funcionar como adequado e confortável como conceito e peça publicitária para os 

integrantes do campo, uma vez que recelebra os arquitextos e retoma pelos interdiscursos 

algo que para o campo é entendido como a “boa forma” de se falar, como habitual, sobre 

aquele tipo de conteúdo. Ainda que em muitas das peças essa abordagem mais econômica e 

de relação estética histórica funcione adequadamente, pois de fato se comunica muito aos 

integrantes do campo, por outro lado, parece que o ferramental especializado que a 

publicidade pode oferecer no sentido de trabalhar o conteúdo para levá-lo a grupos maiores e 

à massa por meio de discursos publicitários atrativos, não é geralmente utilizado. Resultam 

assim, desdobramentos em campanhas de massa, com uma linguagem mais afeita aos 

integrantes do campo e historicamente interligada a formatos dedicados a comunicação com 

pequenos grupos, como os cartazes, em sua origem.   

 

 O interessante é que publicitários são excepcionalmente bem treinados para 

articularem discursos criativos, e operarem totemicamente a magia para atrair e vender 

produtos pelas suas vantagens, funcionalidades, e benefícios, usualmente descritas num 

briefing. Há todo um vôo criativo, substanciado em anúncios geniais, inteligentes, bem 

humorados ou emocionalmente tocantes, mas a aterrisagem sempre se dá no hangar 

conhecido e protegido da funcionalidade do produto  e serviço  e nas irrefutável lista de 

aspectos positivos, úteis e funcionais para os quais eles de fato foram projetados e 

construídos pela indústria, comércio e serviços.  Para produtos e serviços em geral, esse 



 

 87 

ferramental e essa abordagem tem se mostrado procedente e atual para responder às lógicas 

e estratégias de produção de seus discursos publicitários. 

 Por outro lado, integrantes do campo das artes, como curadores, arte educadores e 

artistas não gostam de explicar as obras, falam sobre as conjunturas das escolhas, e os 

“assuntos” do artista e das obras e, para eles, o discurso publicitário não deve explicar a 

obra, mas convidar para a experiência de conviver com os sentidos que ela pode evocar. 

Temos, como se vê, um interessante território de capacitação a ser preenchido. Como 

comunicar publicitariamente um “produto” tão singular, que descola-se da materialidade, 

que subverte a lógica de “isso serve para isso”, que não tem briefing tão funcionalmente 

lógico e pragmático? 

  

 Neste ponto das argumentações pode-se contar com um exemplo encontrado nas 

pesquisas para ilustrar como a presença de algum elemento pertencente ao ferramental 

criativo e discursivo publicitário pode estar presente numa peça.  Uma que especificamente 

chamou a atenção, no que ela tinha em si, de auxílio a uma demonstração de como a mesma 

peça poderia se comportar com e sem o aporte de certos recursos criativos e discursivos da 

publicidade. A fig.58, apresenta a peça de comunicação, fotografada “incompleta’. 

Entretanto, como pode se perceber, ela é exatamente um exemplo, dentre dezenas dos 

arrolados nesta pesquisa, de todas as épocas e de todos os países, de um anúncio de arte 

contemporânea: apolíneo, racional, informativo, impessoal, de lay out intenso mas contido, 

com  paralelos nas referências do De Stijl holandês. 
 

                           
 
                           fig 58.  Anúncio de exposição, parte  
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Na próxima imagem, o mesmo anúncio, agora exibido completo, traz  a alocação de  um 

recurso discursivo publicitário, retórico, associado a peça.  

 

                       
 
                                           fig 59.  Anúncio31 de exposição,  layout integral da peça  
 

 Percebe-se como evidente, que a mesma peça, adicionada de uma simples frase, 

sem que houvesse perda na cena de enunciação e na cenografia, alterou-se pouco em sua 

estética, mas substancialmente em sua retórica. De um anúncio impessoal e apenas 

informativo, migrou para a condição de propor um dialogo com o observador, que convida e 

valoriza a obra e o evento, sem cair na armadilha de explicar a obra ou guindar a arte a 

patamares do culturalmente inacessível. O lettering ganhou uma disposição no lay out para 

harmonizar-se com o discurso estético. E o convite-reflexão que ela propõe já nos motiva a 

penetrar a tela com olhos imbuídos de outra curiosidade. Olhos de olhar os olhos de quem 

ali nos olha e, nas indagações de sentidos que nos instiga o título, perguntar o que estariam 

aqueles olhos da pintura a nos dizer. Nossos olhos, a olhar peça publicitária e tela ali 

figurada, seriam olhos de procurar por  algo mais, olhos de olhar arte.  

 
                                                
31 fonte: livro,“MAM-DPZ, 10 anos de Comunicação” (sem informações bibliográficas na obra, edição do 
MAM) 
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 Conhecidas as referências estéticas das quais a historicidade da 

comunicação da arte moderna e contemporânea advém, pode-se entender mais 

apropriadamente as motivações lógicas das escolhas, conscientes ou não, de seu regime 

discursivo, pelos integrantes do campo. 

 Não há predominantemente nestas constatações inicias uma crítica a 

esta aparente contradição apontada: a arte contemporânea parece preferir não usar discursos 

publicitários contemporâneos e tensionar os aparatos publicitários para criar discursos à 

altura dos questionamentos e interpelações de sentido que a produção artística faz aos 

indivíduos. Como vimos, há outros segmentos que avançam décadas com regimes 

discursivos próprios e pouco variáveis, como no caso dos perfumes e das griffes de alta 

costura. Mas, mesmo já delimitadas algumas constatações, persistem aspectos dos 

questionamentos dos por quês as lógicas de produção destes discursos publicitários  da arte 

de nosso tempo mantiveram-se nesta região referenciadora. O que nos leva a avançar sobre o 

corpus de análise deste projeto de pesquisa, as peças de comunicação da Bienal de São 

Paulo, e demais peças coligidas para realizar ali uma análise discursiva mais detalhada, e 

possibilite que as conclusões avancem. 
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4) ANÁLISE DO CORPUS   

 

	  

 O corpus de análise e o corpus de referência foram constituídos a partir das 

considerações apontadas na delimitação do objeto, do problema de pesquisa, e dos métodos 

escolhidos, pensados como o entrelaçamento das teorias, pesquisa de produção intelectual 

especializada, levantamento de materiais e referências, em articulação aos dispositivos de 

Análise de Discurso (linha francesa),  e os aportes de Rocha, Carrascoza, Maingueneau e 

outros. O corpus tratará de exibir peças de comunicação específicas (cartazes, anúncios, 

convites) em sua expressiva maioria. Algumas peças, poucas, serão de internet, pois não 

foram consideradas em intensidade na lógica de constituição do corpus, e servem como 

ilustrativas dos anos mais recentes. Como o método de acercamento da análise e discussão 

do corpus envolvem paradigmas teóricos e dispositivos que articulam questões históricas, 

sociais, econômicas, políticas, discursivas, e portanto interdisciplinares, a constituição do 

corpus também teve a nuance histórica, o que será percebido na maneira que o material foi 

organizado para apresentação. Apresenta-se  então o corpus de análise - peças ampliadas, 

cartazes das Bienais estudadas e anúncios destas Bienais, veiculados. Algumas das peças - 

os anúncios da 26ª e 27ª Bienal - após intensiva pesquisa na mídia geral e especializada da 

época, e dedicado levantamento pelos colaboradores da Área de Comunicação e do Arquivo 

Histórico Wanda Svevo, da Fundação Bienal não foram localizadas, muito provavelmente, 

por terem sido pouquíssimo ou mesmo não veiculadas. 

 Nos Anexos (p.133) , são apresentadas as peças do corpus de análise, ampliadas, e 

a estas seguem-se outras, como corpus referencial. É onde podem ser encontrados também 

os créditos das fontes das imagens e demais informações sobre a autoria, das peças do 

corpus de análise. As primeiras páginas exibem alguns exemplos produzidos “Antes da 

década 2000-2010”, apontando como eram, e como se modificaram (ou não) as peças de 

publicidade de arte contemporânea. Há uma ênfase de imagens internacionais, refletindo o  

predomínio americano e europeu no mercado da arte e, por extensão, na sua publicidade. 

Isso também colabora para perceber como a maneira de se fazer publicidade de arte no 

Brasil conversou e conversa (ou não) com a estética e os discursos internacionais. Segue-se 

um conjunto de peças  produzidas “Na Década 2000-2010”. E, a estas, um pequeno número 

de peças, nacionais e internacionais, da produção recente (2011-2013…) representando a 

situação da atualidade.   



 

 91 

 Um aspecto adicional, atuando como um dos fios organizadores da análise, 

sobretudo para não deixá-la apenas respondendo apenas às solicitações técnicas e especificas 

que os dispositivos utilizados articuladamente carregam, é a avaliação tentativa das medidas 

em que o discurso publicitário proposto em cada edição e peça, se aproxima, se qualifica, se 

adéqua e supera as expectativas de comunicação publicitária que uma peça deveria carregar 

e manifestar quando produzida para comunicar ao grande público uma exposição do porte e 

importância da Bienal Internacional de Arte de São Paulo. 

 

 

As Bienais da década 2000 – 2010 

 

 A primeira década dos anos 2000 mostra o Brasil como um país de economia e presença 

internacional mais fortalecidas. Ao longo da década de 2000, o crescimento da economia 

brasileira saltou de uma média anual de 2,5% para cerca de 4,5%, graças a uma  política 

econômica  que privilegiou a geração de empregos,  investimentos e o mercado interno. 

Após 2005, a inflação manteve-se dentro das metas previstas. A crise financeira 

internacional de 2008 interrompeu temporariamente a trajetória de crescimento econômico. 

Os impactos foram particularmente severos durante o último trimestre de 2008 e o primeiro 

trimestre de 2009, inclusive nos mercados de arte tanto nacionais, quanto internacionais.32   

  

 Desde há algumas décadas o país se encontrava inserido na modernidade das relações 

comerciais, e nesta década, ingressou com importância no G20. As referências culturais e 

tecnológicas, bem como a imersão cada vez mais intensa nos ambientes  digitais da 

comunicação e dos negócios são cada vez mais semelhantes às  nações do primeiro mundo. 

As contradições, problemas sociais, inseguranças pessoais, bem como as ocasiões de júbilo, 

as satisfações por planos realizados quer pessoais ou empresariais, o acesso ao ambiente 

digital e ao mundo do consumo de bens de qualidade a alto valor agregado, também se 

alinham as mesmas situações vividas pelas sociedades dos países mais desenvolvidos, 

embora com os traço culturais  nacionais e problemática interna relativos cada  singularidade 

de país. Assim, numa nação  assim caracterizada, e mais especificamente na sua cidade mais 

populosa e importante economicamente, que as bienais se realizaram, proporcionando a 

presença coletiva de artistas nacionais e internacionais em seu espaço expositivo. 

 

                                                
32fonte: www.fazenda.gov.br e www.artprice.com  
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                                              Fig. 60. Cartazes das Bienais de Arte de São Paulo, década 200-2010 33 

 

 

Os cartazes e os anúncios da Bienal 

 

A história da comunicação da Bienal ao seu público, funde-se com a história de seus 

cartazes que aparece m em posição de precedência aos anúncios que deste núcleo identitário 

mais central do qual se desdobraram. Discutimos aspectos deste fenômeno no item 3.1 do 

capitulo anterior, dedicado à comunicação da arte contemporânea.  

 Como aponta Chico Homem de Mello (2006) “(...) no campo das artes visuais, 

contamos com um termômetro confiável: a Bienal de São Paulo. Por tratar-se de um evento 

empenhado em trazer o que de mais avançado acontecia no cenário mundial da arte, seus 

cartazes acabam sendo uma boa referência para acompanhar o estagio da linguagem gráfica 

brasileira de cada momento.” (HOMEM DE MELLO, C. 2006, p.49).  O conceito criativo 

emblemático, criado e produzido para cada edição da mostra, representado, na maioria das 

vezes por criações ancoradas no número ordinal da edição (e em seu conceito curatorial mais 

recentemente), utiliza o cartaz publicitário, principalmente, como meio de expressão e 

reverberação, para outras peças, como os anúncios e midiatizações.  

 

                                                
33 preparado pelo autor, a partir de cartazes da Bienal, fonte: a partir da p.134 figuram os créditos de cada peça 
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 Como apontamos em capitulo anterior, a publicidade utiliza o recurso do 

desdobramento de seu tema criativo em diversas peças de seu mix de comunicação. O 

fenômeno ocorrem em igual natureza nas peças das edições das Bienais estudadas. Como 

exemplo, a figura abaixo captura algumas peças e materiais de comunicação da 29ª Bienal, 

produzidos para veiculação e utilização em diversas plataformas e situações.  
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fig.61 – aspectos do desdobramento do tema criativo da 29ª Bienal de Arte de São Paulo em materiais de seu 
mix de comunicação e relacionamento (preparado pelo autor, a partir de fotos próprias, e imagens dos websites 
da Bienal)  
 

 

Em mesma consonância, os materiais e discursos identitários das mostras,  tem sua 

referencia central utilizada e expandida na expressiva visibilidade obtida pelo trabalho de 

assessoria de imprensa, junto a imprensa escrita,  de radiodifusão e na web. A figura abaixo 

ilustra esta característica. 

 

 

fig.62 – aspectos  dos discursos identitários da 29ª Bienal de Arte de São Paulo nas reverberações da imprensa 
escrita ( fonte: “29ª Bienal de São Paulo. Relatório de gestão e contribuições à sociedade 2010-2011, Edição da 
Fundação Bienal de São Paulo, 2011, p.54) 
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CORPUS DE ANÁLISE 

 
  
 
 
Bienal 2000 
 
 
 
 
 A edição do ano 2000 da Bienal de São Paulo, após sucessivos adiamentos no 

planejamento de sua execução, terminou por não acontecer. Aspectos complicadores, 

ligados à cessão do Pavilhão da Bienal para a “Mostra do Redescobrimento”, além da 

reforma das instalações elétricas  também contribuíram para a sua não realização. 
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25ª Bienal de Arte de São Paulo  - 2002 -  “Iconografias Metropolitanas” 

Curadoria: Alfons Hug 

Curadoria da representação Brasileira: Agnaldo Farias  

 
 
 Passados cerca de quatro anos desde a edição anterior o Pavilhão da 

Bienal novamente acolhe a grande mostra.  Alfons Hug, curador, descreve na abertura do 

Catálogo Geral, alguns dos aspectos do tema articulador “ Iconografias Metropolitanas” . 

 
 “ Assim como o Aleph34, um minúsculo ponto no espaço contém todos os pontos de 
um cosmo inconcebível, as imagens de que trata a nossa exposição mostram a diversidade , o 
contraditório e o multifacetado da Terra. Esta grande mostra de arte contemporânea nos leva 
a uma longa viagem através de todos os continentes e culturas e ousa lançar um olhar para os 
cumes espetaculares e abismos obscuros. Assim, a arte penetra aquelas camadas interiores do 
mundo que necessariamente permanecem ocultas para as modalidades superficiais de 
observação tais como as conhecemos das declarações políticas, dos canais de notícias, dos 
boletins econômicos e dos tratados sociológicos. Pois as colônias  da arte são locais de 
segregação, ilhas de resistência num mar de uniformidade. O olhar incorruptível do artista 
obriga-nos a ver a presença das imagens e das históricas recalcadas.(...) As metrópoles 
podem ser formações complexas, mas a sua linguagem de signos é em geral de assustadora 
simplicidade. Uma enxurrada de mensagens histéricas, unidimensionais, esparrama-se na 
forma de propaganda e design por sobre a cidade moderna, que sempre corre perigo de se 
tornar um foco para a proliferação do kistsch. Os artistas são conclamados a recodificar os 
signos para dar espaço ao enigma.” (HUG, Alfons, Catálogo Oficial da 25ª Bienal de Arte de 
São Paulo. São Paulo, FBSP,2002, p.22,29) 

 
 
Cartaz  e anúncio da 25ª Bienal35   
 

 fig.63            fig.64 
                                                
34 O curador faz citação ao trecho do livro O Aleph, de Jorge Luis Borges 
35 Os cartazes e anúncios da Bienal estão ampliadas e com seus créditos, a partir da p.134, nos Anexos 
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 Na 25ª Bienal, o cartaz e o anúncios principais guardam quase que inteira 

semelhança, o que conduz a análise de seus discursos retóricos e estéticos por um trilhar de 

percepções compartilhadas. 

 A primeira constatação que surge é de que há identidade entre as peças publicitárias 

e o conceito curatorial “Iconografias Metropolitanas”. Do conjunto das peças do corpus 

principal, é um dos exemplos mais arrojados de um ponto de vista de proposição criativa e 

intenção de instigar o observador.  

Exibem a fotografia em detalhe de uma porta metálica com marcas de oxidação pelo tempo 

e intempéries, encimada por um olho mágico, artefato comumente encontrado nesta situação 

de utilização, e o número 25 em aplicação direta e integrante da porta, figurando como uma 

numeração de habitação  humana, também de uma forma e por um estilo de numeração 

usuais no cotidiano das habitações. Assim, a imagem fotográfica única, que integra estes 

únicos elementos toma a peça como escolha principal do discurso estético. Sobre ela irão se 

alocar as poucas, e contidas, palavras. 

 Notadamente no cartaz, a cena de enunciação leva o observador a um 

deslocamento, ao propor deixar o território da linguagem gráfica pela maneira com que se 

projeta para o discurso estético de uma porta como verdadeiramente a encontramos na 

realidade. A imagem única, com os dois detalhes centralizados, de instantânea percepção do 

significado direto, ao ocupar o espaço todo do suporte papel e então afixada numa parede, 

relê, o cartaz, pela utilização desta intertextualidade, de peça-impressa deslocando-o  para o 

território de peça-objeto. Com a retirada da usual moldura que estabelece a fronteira figura-

fundo, a imagem fotográfica fixada numa superfície vertical de uma parede, remete mais 

diretamente a situação de que sobre aquela parede “existe” uma porta, ou pequena porta, 

com um olho mágico que permite o trânsito do olhar.  Assim, para usarmos os conceitos de 

Maingueneau(2002), a cena englobante propõe uma releitura de uma situação esperada de 

cartaz, a cena genérica não oferece muitas pistas de conforto ao entendimento  e a cenografia 

manifesta, integralmente a formulação central da idéia de proporcionar a experiência de uma 

porta verdadeira para o observador.  A concisão dos elementos de composição e o que 

propõe enquanto discurso localiza o discurso da peça, segundo a classificação proposta por 

Carrascoza(2007), no território do cânone dionisíaco. Pela metáfora instalada, a ligação 

entre significante e significado se faz instantaneamente. E, ao observador  arrebatado por 
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esta proposição, penetra na região da narrativa proposta pela estratégia discursiva da peça e 

põe-se a interagir com os poucos e intensos elementos que ali estão. O número 25, aplicado 

como números de habitação,  denota uma localização urbana. No seu campo de significados, 

insta a pensar que, mesmo não dito na peça, se existe o número 25 devem existir 

“localidades habitações numeradas” à menor e à maior que a exposta, perfazendo o sentido 

de coletividade e convivência. A narrativa proposta prossegue, considerando-se as poucas 

informações racional e organizadamente alocadas, mais intensamente em decifrar a imagem, 

de resto composta pela superfície da porta e pelo olho mágico. A superfície metálica oxidada 

se denota o passar do tempo e a exposição à intempéries, portanto a face exterior da porta, 

por outro lado conota a imaginar o que se passou durante este tempo e sua ação sobre a 

porta. E também, pelo fato de figurar-se como uma porta, aponta para que o observador 

imaginde o que se passou e se passa atrás dela. No passo anterior a considerar o olho 

mágico e seus significados, o olhar de um observador mais afeito às historicidades da arte e 

da Bienal, ( a qual o cartaz se refere) pode deter-se alguns momentos na poética visual que 

as manchas de oxidação formam na superfície, remetendo a elementos do expressionismo, 

neoexpressionismo e neoexpressionismo abstrato. No plano metafórico das manchas 

causadas  sobre a superfície se encontra uma possível incongruência. A porta exibida pela 

peça é de tonalidade escura, metálica, limpa de detalhes ou maneirismos. O único signo 

referenciador de estilo encontra-se no que foi escolhido pelo “habitante” atrás da porta  para 

os números que viria a afixar sobre ela. Estes, não exibem uma estética mais tradicional, 

advindas de letras serifadas, e na vida real encontradas facilmente em comercio do ramo. No 

particular aspecto da numeração ser representada como popularmente se vê pelas ruas da 

cidade, há o acerto na intensidade e clareza da comunicação publicitária para o grande 

público, uma vez que este referente é coletivamente conhecido. É ao voltarmos para a porta 

e sua textura proposta que identifica-se uma significado incongruente com o território do 

contemporâneo enquanto “novo” e “recente”,  pois esta aparenta ter passado por um bom 

tempo de existência,  e ser a porta de uma ‘habitação” ou esquecida,  ou mal cuidada, ou 

cuidada de uma maneira trivial. Se um dos sentidos articulados que se esperava da peça era 

que esta poderia ser a porta da Bienal, uma exposição que captura a atualidade em ebulição 

da arte contemporânea e seus discursos plurais e inovadores, há um  hiato. Que pode instigar 

para uma reflexão critica em planos de significado mais profundos sobre a condição das 

cidades, ou da arte ou de ambas. 

  E então o olho mágico. Um artefato que naturalmente convida a  olhar por ele, em 

direção ao um pretenso interior que o discurso do cartaz sugere. E então o observador assim 

estaria na condição de observar algo que a ele se mostra. Nesta possibilidade de articulação 
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de sentidos, surge a primeira completitude  possível do que o cartaz propõe: “olhe para o que 

mostrará a 25ª Bienal de São Paulo”. No entanto, uma surpresa colhe o observador quando 

percebe que de fato é ele que está sendo olhado pelo olho mágico. A relação de significados 

se inverte para um campo bastante interessante ao propor, entre outros sentidos, que é a arte 

que o observa. Instaura assim a dualidade observar-ser observado, e aproxima o observador 

de uma das proposições tanto de curadores quanto de artistas contemporâneos, da arte como 

espelho não das coisas, mas dos possíveis sentidos e deslocamentos de sentidos das coisas.  

 Integram a peça a denominação “Bienal de São Paulo”, logo abaixo do número 

“25” da foto. E abaixo, também centralizados na porção inferior da peça, as informações 

sobre o período de tempo, local na cidade de são Paulo e o Brasil como país de realização. 

 A escolha da imagem  conhecida e rápido entendimento e coloca a peça num 

território de escolha e articulação discursiva publicitária diferenciada. No entanto a natureza 

visual da porta escolhida e sua numeração, associada à sutil intervenção do texto, de 

concisão informacional, não exibe um esquema de cores e massas visuais que atraia o olhar 

do observador mais distante da peça. Ao ter o mérito de não fazer concessões ao eloqüente, 

coloca-se no território de peça de conceito criativo refinado e singular que instiga pelo 

caráter narrativo dos discursos e sentidos que propõe, mas afasta-se um pouco do 

ferramental de maior eficiência da publicidade enquanto sua tarefa de comunicação de 

massa. 

  O anúncio retoma quase que integralmente o proposto pelo cartaz. No entanto, boa 

parte da magia operada pelo discurso quando aplicado à peça cartaz e suas aplicações 

exteriores em paredes e similares, é perdida quando veiculado na superfície da folha do 

jornal ou da revista. Muito das surpresas da articulação dos sentidos propostos, discutidas 

acima, podem ser visitadas ali, com intensidade pouco menor. Ressalta-se na utilização da 

mídia impressa, as lógicas de produção que agregaram à peça novos elementos. Aqui, a frase 

“ Viver na metrópole é uma arte.” foi alocada abaixo da expressão “Bienal de São Paulo”. 

Em adição a outra frase, que vem logo abaixo, mas já fora do território da imagem 

predominante, “Grandes metrópoles interpretadas por grandes artistas”, colabora, com 

intensidade e redundância pouco além do já instalado pela leitura da frase anterior, com a 

compreensão do que se encontrará ao visitar a mostra. Considerada em sua inteireza a 

proposição do conceito curatorial, é preciso falar em “grandes metrópoles” mas  o adjetivo 

“grandes” esteja um  hiperbolizado e deslocado de sentido ao ser ligado a “artistas”. O frase 

assim construída faz um prejulgamento adjetivo aos artistas. Grandes, nas cidades, as 

adjetiva sobretudo em dimensões.  Ainda integrante deste barrado branco na parte inferior da 

peça, encimado pela frase acima, encontram-se os símbolos e logotipos das instituições e 
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empresas apoiadoras da grande mostra.  Novamente tem-se o resgate da historicidade do 

discurso estético e da  forma habitual  de figurar, nesta região do lay out dos anúncios, 

marcas de empresas participantes do que ele fala, sejam apoiadoras ou apenas própria 

empresa ou instituição responsável pelo que se está anunciando. Neste território, no caso dos 

patrocinadores e apoiadores, há uma sutil e importante troca de validações e ancoragens. 

Para além do fato contratual e habitual de que as empresas e instituições que contribuem 

financeiramente ou afins, Maingueneau (2002)  aponta a função testemunhal da marca, ao 

prestar um testemunho de apoio ou endosso ao que se anuncia. É uma relação de mão dupla, 

uma vez que a marca procurou estar ali também porque o que se anuncia terá  alguma 

visibilidade e prestígio para endossá-la. Adicionalmente constitui-se, como se pode ver em 

diversas outras peças do corpus de referência, uma cenografia algo típica de anúncios e 

peças de comunicação do campo da arte. Coloca-se como um ethos discursivo caracterizado 

como fortalecido, pela potência, maior ou  menor  das marcas que apóiam aquele evento, aos 

olhos dos integrantes do campo. No caso desse anúncio estão, à esquerda, o nome de quatro 

estruturais governamentais e um grande veículo de comunicação, além da marca da 

Fundação Bienal, à direita. Esta, atua ali como atuam todas as figurações de marca 

anunciadora em seus próprios anúncios: testemunhando a subjetividade de quem produziu o 

discurso. Ou seja, não é outra instituição ou instância a falar do assunto Bienal, é o próprio 

sujeito de sua materialidade e de seu discurso, enunciando-os numa peça publicitária 

específica. Neste caso, a subjetividade histórica e culturalmente constituída está ali 

irradiando marca da Bienal endossando a peça. 

 

 Assim, em seu conjunto articulado discurso identitário, cartaz e anúncio e o que se 

espraiou em desdobramentos publicitários relativos a estes, pode-se afirmar que as escolhas 

das lógicas de produção dos discursos publicitários da 25ª Bienal  propuseram  um universo 

simbólico dionisíaco, mais atinente ao universo dos discursos da arte contemporânea que se 

encontraria ao visitar a mostra, e  em afinidade de sentidos com o que o conceito curatorial 

pretendia.  
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26ª Bienal de Arte de São Paulo  - 2004 -  “Território Livre” 

Curadoria: Alfons Hug 

 

 

 A  26ª Bienal  teve as propostas centradas na popularização da produção 

artística contemporânea, com o apoio de uma abordagem didática e a novidade da gratuidade 

de ingresso. Foram 135 artistas de 62 países e eliminou-se o chamado núcleo histórico, que 

recebia artistas consagrados do passado. Foi a edição que treinou 400 monitores para 

acompanhar os visitantes. O curador Alfons Hug detalha alguns aspectos do conceito 

curatorial, no texto de abertura do Catálogo Geral da Exposição. 

 
 “ O tema da 26ª Bienal foi escolhido de modo a permitir que   uma pletora de posições 
artísticas se identificasse com ele. O conceito de “território livre” tem varias dimensões: a 
físico-geográfica, a político-social e, por fim ,a estética, que evidentemente é a que mais nos 
interessa no contexto da exposição. Na estética, o território livre começa onde o mundo 
convencional termina. Designa aquele espaço  no qual a realidade e a imaginação estão em 
conflito. Os artistas são os guardiões das fronteiras de um reino situado além da sociedade 
administrada, em paragens não mais alcançadas pelo poder interpretativo das instâncias 
política e econômica. Enquanto todos brigam incessantemente em torno da pergunta sobre o 
que pertence a quem,  a arte define as relações de propriedade a sua maneira. No domínio da 
estética, tudo é de todos.No âmbito da Bienal interessa-nos saber como as devastações do 
mundo real das relações interpessoais se condensam na arte. Como as obras de arte são mais 
do que meros fatos, a condensação artística de fenômenos da realidade será sempre mais 
plurívoca e complexa do que uma mera reportagem. (...) Mesmo inseridos em conflitos, os 
artistas não duplicam o mundo, mas criam espaços livres em meio a realidade. Recorrendo à 
metáforas e símbolos eles transportam a matéria prima terrena a um estado novo, só acessível 
à experiência sensorial.(...)” (HUG, Alfons, Catálogo Oficial da 26ª Bienal de Arte de São 
Paulo. São Paulo, FBSP,2004, p.xxx) 

   
 
Cartaz da 26ª Bienal de São Paulo 
 

 fig.65 
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 Visto em proximidade ao tema curatorial  “Território Livre” e os objetivos dos 

organizadores de popularizar a mostra, o cartaz da 26ª Bienal oferece pouca relação de apoio 

publicitário à tarefa de comunicar ao público, senão se tomado mais intensamente pelo que 

se aproxima da linguagem criativa do abstracionista geométrico e colorista brasileiro 

Alfredo Volpi (1896-1988) que teve sua produção pictórica bastante difundida desde há 

décadas. (A fig.66 exibe um de seus quadros da famosa série de bandeirinhas). Há um outro 

eco percebido, na obra e visão do designer e professor da Bauhaus, Herbert Bayer (1900-

1985) e também a um de seus cartazes, para a Feira de arte européia de Leipzig em 1927. 

(fig. 67) 

 
 Bayer , atento aos preceitos da escola alemã, tinha como um de seus lemas 
que “os problemas de estilo e da expressão individual deviam retroceder face à 
“pureza da geometria” e às exigências da funcionalidade. Assim orientado, 
apresentou em 1925 o protótipo de uma letra reduzida às formas geométricas mais 
elementares – linha e circunferência, justificando a sua proposta: a tipização dos 
elementos da letra, tendo por base o quadrado, a circunferência e o triângulo reduz o 
consumo de material tipográfico. Este método culminou numa tipografia cujas 
formas fossem tão elementares, que pudessem atingir uma validade universal”36 .   

 
 

                           fig.66             fig.67 
 
                             Fig 66. Cartaz de exposição, Herbert Bayer  Fig. 67 Bandeirinhas  de Alfredo Volpi,37  
  

 Assim, sob a premissa e hipótese de que, ao referenciar-se em Volpi, se estar 

regatando a interdiscursividade de uma imagética já pretensamente instalada no repertório 

                                                
36 sobre Herbert Bayer, imagem e trechos disponíveis em http://tipografos.net/bauhaus/bayer.html  
37 disponível em http://www.espacoarte.com.br/obras/2010-bandeirinhas/aquisicoes/novo  
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cultural da sociedade brasileira, o cartaz aumenta sua eloqüência de comunicação 

publicitária. O abstracionismo geométrico alegre, intensamente colorido de Volpi, pelas 

técnicas pictóricas com que ele fazia suas telas, remetia empaticamente ao discurso estético 

da arte naif ou ingênua, e da atividade de colorir da infância e adolescência. (Obviamente 

sabe-se que Volpi era um elaborado pintor, oferecendo sofisticada informação pictórica e 

compositiva sob uma aparente simplicidade)  

 Entretanto, ao voltarmos ao resultado obtido pelo cartaz, tem-se uma peça contida, 

um tanto monótona, de características mais decorativas  e que pouco instiga a atenção e 

pouco expande as proposições curatorias da mostra. Um conjunto estético agradável, porém 

sem a força e impacto formal e discursivo da solução apresentada na Bienal anterior, por 

exemplo. Mesmo as palavras do autor (fig.68), o pluricriativo Ziraldo, não parecem auxiliar 

no que o cartaz deveria ter da exuberância comunicativa que lhe advogam (um objetivo 

alcançado, embora não sem melhor apoio do figurativismo empregado, na tela “Operários” 

feita em 1933 por Tarsila do Amaral). Ziraldo tem uma história artística e pública que 

posicionam sua obra singular, em diversos campos como desenho, pintura, caricatura, 

charges, literatura, teatro etc como um dos mais importantes criativos da história do país. 

Ademais, sua figura pessoal, simpática e o bom humor predominante em sua obra fazem 

com que, a simples visão de sua assinatura numa peça já de antemão suscite que um sorriso 

se entreabra nos lábios do leitor. Essa assinatura está no cartaz da 26ª Bienal, ali, em tinta 

branca, no canto superior direito da peça. 

 

 

                         
fig. 68 , recorte de depoimento do autor Ziraldo e fragmento de sua obra para o cartaz da 26ª Bienal disponível 
em http://www.bienal.org.br/FBSP/pt/AHWS/blog/post.aspx?post=79 
 

 Em contradição ao conceito curatorial, a composição gráfica não resultou “livre”. A 

trama na  qual os  quadradinhos, embora coloridos um a um com gestual solto, seguem 

introjetados  é geométrica e cartesiana. A partir de iniciada a observação já se adivinha o 

padrão que irá completá-la. Os quadradinhos coloridos se sucederão, organizadamente até 
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que estacionem pouco antes da parte inferior do cartaz, para darem lugar à presença do 

lettering informativo e do nome do evento “26ª Bienal de São Paulo”.   

 Vale aqui, antes de prosseguir  na peça desta edição, apontar um aspecto presente 

em praticamente  todas as peças do corpus principal. A maneira como a expressão “n”ª 

Bienal de São Paulo” é retomada como interdiscurso portador da construção discursiva 

histórica, constituinte da identidade da Bienal Internacional de São Paulo, desde sua 

instalação em 1951. A menção e a figuração destas palavras em destaque, em todas as peças 

de comunicação em que estejam, já descortinam forte referencial para a cena englobante da 

comunicação. Algo que ao ser visto já aponta para a percepção de: “ eis ali algo ou alguma 

peça de comunicação que vai falar da Bienal”. Este elemento é  um pequeno mas poderoso 

recurso de resgate interdiscursivo de marca, que ancora e endossa o discurso quando 

agregado às peças de comunicação. Fosse apenas ele que figurasse sobre um fundo branco 

numa possível futura edição da mostra, já teria suficiente carga intertextual e sentidos 

articulados para instalar um território comunicacional. Este elemento está presente em 

destaque no cartaz da 26ª Bienal. 

 Prosseguindo, em termos dos cânones apolíneo ou dionisíaco, como os qualifica  

Carrascoza(2007), esta peça apresenta pouca profundidade no que os seus elementos 

constituintes propõe, para que possa intensamente ser classificada em um ou outro cânone. 

Não chega a apontar para o onírico e narrativo do cânone dionisíaco e não propõe narrativas. 

O caráter decorativo, positivo e rítmico da composição colorida mais se inclina à 

circularidade, às afirmações e repetições, do apolíneo. A imagem enquanto vislumbre 

antecipado, do que se encontraria na mostra não tem a adequada eloqüência. Trata-se de uma 

composição pictórica já pouco surpreendente, algo datada no modernismo de décadas 

passadas ao momento a que ocorreu a mostra. A imagem não se ancora no texto e nem este 

por sua vez à imagem. Este texto, é alocado, a partir da escolha de fontes modernas, sem 

serifa, dizendo das informações alocando-se numa estrutura de “empilhamento” como 

descreveu Carrascoza(2007) ao falar da lógica da construção da retórica argumentativa. 
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27ª Bienal de Arte de São Paulo  - 2006 -  “Como viver junto” 
Curadoria: Lisette Lagnado 

Co-curadores: Adriano Pedrosa, Cristina Freire, José Roca, Rosa Martinez 

Curador convidado: Jochen Volz 

 
 
 A 27ª foi a edição de conteúdo mais fortemente político, experiências comunitárias e 

enfoques antropológicos. Pela primeira vez na história da Bienal, o projeto curatorial foi 

eleito por meio de um comitê internacional. Foram descartadas as representações nacionais e 

uma equipe internacional de curadores viajou o mundo em busca dos artistas que melhor 

representam os ideais e conflitos da vida contemporânea em espaços partilhados.  Inspirado 

em seminários de Roland Barthes, o tema desta Bienal, "Como Viver Junto", propõe uma 

reflexão sobre a vida coletiva em espaços partilhados. A curadoria da Bienal buscou artistas 

que tivessem como tema central à obra a questão dos limites, fronteiras e a incorporação das 

diferenças na esfera da vida cotidiana.38  

 
“ A 27ª Bienal olha cada participação como parte integrante de um projeto coeso, intitulado 
“como viver junto”. Com esta mudança a Bienal ganha autonomia e afirma sua 
independência institucional, cultural e politicamente. Trata-se de um evento propositor”. Noa 
expressão de Mario Pedrosa, “ o Brasil é um pai condenado  ao moderno”. Moderno, nesta 
visada, significa a reinvenção permanente.(...). “Como viver junto é um título empresado dos 
cursos e seminários ministrados por Roland Barthes no Colllège de France (1976-77) (...)O 
conceito da 27ª Bienal situa-se no cruzamento de duas linhas de pensamento que estão na 
Base do Programa Ambiental de Helio Oiticica: o sentido de “construção”, próprio da 
experiência neoconcreta brasileira e um “adeus ao esteticismo”(...) ” (LAGNADO, Lisette, 
Catálogo Oficial da 27ª Bienal de Arte de São Paulo. São Paulo, FBSP,2006, p.16) 

 
 
Cartaz da 27ª Bienal de São Paulo 
 

fig.69 

                                                
38Informações extraídas da matéria da Folha de São Paulo de 16/dez/2006, disponível em  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u67046.shtml , acesso em 11/nov/2012 
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 O cartaz da 27ª Bienal, desenvolvido por Cerviño Lopes, a partir da obra 

“Speaker’s Corner” do  artista argentino Jorge Macchi destinou-se à edição da mostra cujo 

conceito curatorial era “Como viver junto”, acenando com a reflexão sobre a convivência 

coletiva nos espaços compartilhado. A peça, plácida ao olhar distante de um transeunte,  ao 

ganhar aproximação exibe a um discurso estético e retórico algo intelectualizado e 

complexo, mas agradável mesmo aos menos aculturados, quando se pode percorrê-lo em 

seus sentidos possíveis.  

 A imagem principal que toma toda a tela é um fragmento da obra ”(fig.70)  do 

citado artista. Nela, percebe-se a superfície branca do que parece ser uma parede ou um 

papel no qual e da qual recortes de jornal de dimensões e origens variadas, colam-se e 

descolam-se segundo  um pretenso senso de ordem,  não tão ordenador  que  os façam estar 

monotonicamente ali distribuídos. Pelos descolamentos, definem e intuem espaços para 

onde se projetam suas formas, cada projeção ocorrendo por suas dinâmicas espaciais algo 

próprias. Os papeizinhos retangulares e horizontais exibem  formato  de frames recortados, 

molduras tênues e claras de papel de jornal ou revista nas quais se podem ver apenas, o 

próprio corpo da moldura, na qual “aspas” à esquerda e à direita estão dispostas. Assim, o 

olhar que procura entre as aspas dos recortes, num primeiro momento encontra apenas o 

espaço, que permite perpassá-los, e de um a outro, serpenteando entre os vazios e passagens. 

 

                             
 
fig.70 , “Speaker’s Corner”(2002), Jorge Macchi, disponível em http://www.rtve.es/television/20091204/jorge-
macchi/304370.shtml acesso em 16/dez/2012 
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 Entretanto estes vazios, ao estarem entre aspas, remetem à ideia de que algo ali 

esteve ou ali pode estar. E o que entre aspas poderia estar ali é uma frase ou citação, cujo 

sinal léxico demonstra ser relevante e individualizada. Mais do que o trecho de fala de um 

individuo estaria ali o discurso de um sujeito, elevado a condição de discurso  merecedor de 

ser colocado em singularidade. Instala-se então uma percepção útil  para os fins publicitários 

a que se destina:  os recortes em papel jornal ou de revista levam a idéia do que se faz ou se 

projeta para o coletivo, para o público. Mas as aspas em cada recorte  definem o espaço de 

algo ou algum discurso pessoal, próprio a um sujeito. Então, assim agrupados, os recortes 

todos  mostram os sujeitos todos em coletividade. Como cada frame contém uma possível 

fala, ao estarem entre aspas, tornados em autores, estas individualidades revestem-se em 

sujeitos, em coletividade. O cartaz então, dionisíaco em sua estratégia de produção 

discursiva, propõe uma refinada narrativa a partir dos significados dos elementos que  

compõe a imagem principal referenciadora. Um ponto a se destacar  é esta narrativa gráfica, 

atinente ao conceito curatorial, se originar de uma imagem, emprestada em recorte, de uma 

produção de arte contemporânea, o trabalho de Jorge Macchi, (que inclusive lá estaria, 

integrando a mostra, possibilitando o visitante ver a materialidade original que foi tomada 

como interdiscurso para a produção do cartaz). Assim, na cena de enunciação, a cena 

englobante remetia a um cartaz algo inventivo, a cena genérica propunha uma retórica e uma 

estética instigante e criativa, e a cenografia inesperada auxiliava na captura do observador 

para o interior da narrativa proposta. 

 Prosseguindo, vale ressaltar a composição em layers, escolhida pelo designer, para 

resolver a alocação das informações textuais. Fugindo de uma localização mais burocrática 

do espaço ou que conferisse à peça a estrutura “saia e blusa”39 também algo usual, foi 

encontrada a solução de fazer os textos flutuarem sobre a imagem.  No topo do cartaz, numa 

única linha, em fonte sem serifa, resolveu-se  a tarefa de informar as datas e o local. Logo 

abaixo, “27ª Bienal de São Paulo” em preto, seguido de “Como viver junto” em vermelho 

em corpo maior.  Tendo-se o cuidado de que o posicionamento deste texto não coincidisse 

com a possibilidade deste ser lido “projetado” entre as aspas de algum dos frames. A 

colocação é harmonizada assumindo uma atenção equilibrada com a imagem predominante 

no cartaz. Rente ao rodapé direito, em tamanho bastante reduzido, as marcas dos apoiadores 

e da Fundação Bienal, (figurações atuando como descrito no caso da peça da 25ª Bienal, 

analisada anteriormente). 

                                                
39  a estrutura “saia e blusa” de um anúncio, é utilizada no jargão publicitário, para descrever a posição 
destacada e predominante de uma imagem na parte de cima da peça, ocupando mais do que 2/3 dela e abaixo, 
os títulos, textos, slogans e marca, no terço restante. 
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 Ainda quanto à frase “ COMO VIVER JUNTO”, em destaque no cartaz,  e que 

exprime o conceito curatorial, propõe assim aparentemente uma pergunta, mas ao elidir o 

ponto de interrogação, é esclarecida como asserção, e ainda que ressoe como uma pseudo-

pergunta, atua muito mais no entreabrir de uma explicação do como se dá essa convivência, 

O que, pela poética do discurso deste cartaz, isso podia ser em alguma medida encontrado na 

27ª Bienal, materializando assim um instigante convite ao visitante para que até lá fosse. 
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28ª Bienal de Arte de São Paulo  - 2008 -  “Em vivo contato” 

Curadoria: Ivo Mesquita 

  

 
 Foi a chamada “Bienal do vazio” pois um de seus andares permaneceu 

sem obras, o que  segundo a curadoria, ofereceria ao público que vislumbrasse o prédio e o 

usasse de maneiras alternativas. Celebrou os 50 anos de abertura da mostra, fato que ficou 

registrado em seu cartaz, em que o novo se projetava pelo original de 1951. 

 
 “ No projeto da 28a usamos essa mesma epígrafe. O que a Bienal se propôs a fazer 
em 1951 ela fez. A cidade é um centro internacional, as pessoas vêm para cá. Os 
artistas brasileiros estão no circuito internacional. A Bienal fez com que a cidade fosse 
mais moderna e cosmopolita, com gosto sofisticado para arte. Entretanto, o que foi um 
vivo contato daquele momento é diferente do que é hoje em 2008. Aquele era o tempo 
do telégrafo. Qual a velocidade em que circulava a informação e como circula hoje? 
Em 1951, na 1a Bienal de Artes de São Paulo, a cidade possuía um milhão e cem mil 
habitantes, duas escolas de artes, três museus, e dois deles recém-criados (MASP, de 
1947 e MAM, de 1948), três salas de exposições e duas galerias de arte. Cento e vinte 
mil pessoas visitaram essa 1a Bienal. Em 2006, na 27a Bienal, a cidade possui dez 
milhões de habitantes, cerca de setenta galerias, doze escolas de artes, oito museus de 
arte, quatro centros culturais.” (Ivo Mesquita, em entrevista em 01/out/2008, ao 
website do CDM, Centro de Documentação e Memória da Fundação Mauricio 
Gaabois, disponível em http://migre.me/ditf9  acesso em 02/set/201240 

 
Cartaz e a anúncio da 28º Bienal 
 

 .71   .72                                       

                                                
40  
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 As ocasiões de festividades e celebrações no âmbito empresarial e institucional, 

quando da necessidade de serem compartilhadas em público,  são momentos que não raro 

carregam doses  iguais de boas oportunidades e também de alguns riscos a correr. Uma vez  

que estas efemérides na maioria das vezes são naturalmente  ocasiões de celebração interna a 

estas estruturas, rememorando fatos e eventos por quem as viveu muitas vezes por força e 

circunstância empregatícia ou profissional, trazer aspectos destas vivências a público pode 

levar a resultados junto a este, se não constrangedores, de solene indiferença. O resultado é 

que, nas empresas é contumaz a utilização nas peças publicitárias, do enunciado “ Nós 

estamos fazendo aniversário mais quem ganha o presente é você”, seguidos do que seria o 

“presente”. Outras poucas, talvez mais ciosas, reduzem o fato a uma notação  menor,  textual 

ou figurativa num selo ou splash colocado em segundo ou terceiro plano da hierarquia da 

mensagem e produzem suas peças  como usualmente fazem. 

  

 Na edição da 28ª Bienal, defrontou-se com a tarefa de dar o tratamento de discurso 

de comunicação ao importante fato de que a iniciativa comemorava 50 anos de realização. 

No caso de uma iniciativa da natureza da Bienal, na qual uma  grande nave, repleta de arte 

contemporânea de todo planeta, é  aberta bienalmente ao público que, geração após geração 

visita e vivencia seus espaços e suas proposições, exibindo, discutindo e educando, é de fato 

algo que pode ser celebrado publicamente. Sem incorrer em imprecisões, a Bienal tornou-se 

uma instância referencial da cultura nacional moderna e contemporânea do país, e de 

respeitabilidade internacional. E o fato de não ser uma empreitada mercantil para quem a 

visita, atenua qualquer intenção velada de uma pretensa celebração efusiva, mas 

substancialmente focada em “vender mais”. 

 Entretanto, a solução publicitária que resultou no cartaz e no anúncio da 28ª edição 

não conduziu essas peças a um  território claro onde estes sentidos poderiam estar acessados. 

Na verdade, para que se conte aqui com o jargão publicitário, as soluções aparentam ter se 

mantido na região intermediária entre o briefing,41 isto é, as informações alinhavadas que 

solicitavam a criação, e a primeira organização e ordenação destas informações que 

delineavam os caminhos iniciais possíveis de traduzir aquele briefing em peças finais: era 

necessário se falar dos 50 anos, era necessário citar os apoiadores, entre outras solicitações 

ali aparentes nas peças finais. 
                                                
41 Briefing: na publicidade é o documento ou similar, que oferece um rol de informações objetivos,  necessides 
e recomendações sobre a solicitação da peça publicitária, que orientam o trabalho dos criativos. 
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  Em relação ao  cartaz, este tentou propor uma narrativa estética discursiva,  pela 

superposição de duas camadas de informação, basicamente: na camada inferior, a figuração 

integral da imagem que reproduzia o cartaz da 1ª Bienal de São Paulo, de 1951. E, 

superposta a esta imagem, uma massa algo transparente, vermelha viva, recortada pelo texto 

“logotipado” da expressão “28 Bienal” e dos textos em fonte sem serifa, descrevendo  a 

edição da Bienal, o conceito curatorial “Em vivo contato”,  as datas  e horários  e o local de 

acesso. Estes textos recortados no interior de suas formas, permitiam entrever elementos 

gráficos da camada inferior onde repousava o cartaz da 1ª edição da mostra. Ainda na parte 

inferior da grande massa vermelha do plano superior, 18 marcas, de instituições publicas, de 

empresas e órgãos apoiadores, integravam junto a marca da Bienal, a promotora e os 

apoiadores do projeto. No caso destas, suas grafias e formas não eram vazadas, não 

permitindo entrever a camada inferior, permaneciam brancas sobre o vermelho da camada 

superior. 

 O cartaz da 1ª Bienal (fig.73) carrega a respeitabilidade de ter sido um marco do 

design brasileiro, reflete as tendências estéticas do construtivismo russo, numa composição 

que, à época, remetia a concisão, limpeza de traços, força de impacto visual. Adicionado ao 

fato de suscitar a percepção, pela replicação dos retângulos em perspectiva de afastamento, 

de molduras diferenciadas, multiplicadas, em dimensões de tempo e espaço, aludindo em 

possível metáfora,  às obras da mostra. O uso contido mas firme das cores e os textos 

integrando construtivamente a composição resultaram à época numa peça singular, que 

instigava o olhar pelos achados que continha: sugeria tridimensionalidade num suporte 

bidimensional, apresentava o design mais avançado para a época no país, remetia à 

infinidade de obras e tinha articulação estética de peça final que a credenciava a ser vista nas 

grandes metrópoles do mundo,  como um discurso atual. 

 

 

 Sobre a imagem do cartaz da 1ª Bienal, a intervenção realizada para que produzisse 

o discurso final da peça da 28ª edição, a massa vermelha com os recortes do texto.   

 A logotipia da expressão “28Bienal” aparenta ser inspirada nas estética  da escola 

do  swiss style, guardando inspiração próxima ao cartaz “die gute form”  (a boa forma) de 

Armin Hofmann, feito em 1954 (fig. 000). Convocadas assim ambas as referências atuariam 

como intertextualidades a colaborar com o discurso produzido, 
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                  fig.73          fig.74 
 
fig.73 cartaz da 1ª Bienal de São Paulo (disponível em http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/2825-antonio-
maluf acesso em.11/nov/2012) fig.74 cartaz “die gute form”, 1954 (disponível em http://migre.me/dnSqn  
acesso em11/nov/2012) 
 

 

 Referenciadas as fontes documentais ou inspiradoras das duas camadas principais 

que compõe o cartaz, chega-se ao território do que se percebe do discurso publicitário 

proposto ao unificá-las. Por um lado o resgate do intertexto fundante e rico em 

historicidades, representado pelo cartaz da 1ª Bienal,  que deveria oferecer significativa 

ancoragem ao que a ele se ligasse. Sobre ele, a corajosa e assertiva massa colorida de 

vermelho vivo, e tipologia inspirada numa renomada referencia de design, trazendo a 

retórica textual, pelo via de uma estética diferenciada, até o território do, senão intensamente 

contemporâneo,  efetivamente mais moderno. 

 Fundidos na peça, as duas camadas carregam discursos que só se decifram 

completamente aos mais aculturados na historia da Bienal. O resultado é que os dois 

discursos colidem em intensidade,   levando a uma peça sobretudo confusa. Nenhuma das 

duas camadas tem relevância em visibilidade, ou hierarquia que ao menos a leve ser 

entendida de antemão de modo que se inicie uma leitura e convivência com os discursos 

propostos.  O vermelho intenso escolhido, está presente na imagem da camada inferior, de 

maneira que onde se superpõe, quase se cancelam em legibilidade. O lettering “28Bienal” 

alocado em posição central e atrativa, e com peso de presença tipográfica intensa, deixa 

entrever pelos seus recortes, fragmentos da intensa composição da imagem da camada 

inferior, de uma maneira que o que perpassa os vazios enquanto informação visual vinda “de 

fundo” é talvez mais eloqüente que a instigante estililização da expressão “28Bienal” 

proposta pelo design da fonte com que se grafa. Alguns autores, estudiosos da arte, e mesmo 
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artistas, alinham-se ao que Eco(1986) descreve sobre a  obra  “aberta”,  que se completa na 

subjetividade do observador, ressaltando que para o este, é tanto maior o prazer e a 

experiência da fruição quanto mais ele consegue refazer-se na trilha criativa do artista ao ter 

realizado a obra. Estamos todos, sobretudo os mais próximos ao campo da arte,  há algumas 

décadas  culturalmente dotados desse sensorium que permite, em alguma medida, refazer o 

trajeto da realização da obra. No caso da produção deste cartaz publicitário, poderia-se 

descrever este trajeto como o precesso pelo  qual foi sobreposta uma camada vermelha  

sobre um cartaz mais antigo, no qual o resultado final ficou algo difícil de ser lido. 

 A composição se inclina assim a ser dionisíaca ao tentar narrar a decorrência do 

tempo histórico,  entre a 1ª e a 28ª edições da mostra,  levando a uma cena de enunciação 

algo complexa, que dificulta sua inteligibilidade. E a riqueza buscada na reutilização de 

célebre peça histórica, trazida ao presente,  para dar conta de traduzir a passagem do  tempo, 

não se cristaliza em exuberância e clareza na mensagem final.  

 Por fim, a intenção curatorial da mostra, descrita pelo conceito “Em vivo contato” , 

presente no cartaz, em letra bastante reduzida, alocada em meio às duas linhas que ordenam 

e encadeiam as informações de data e local da mostra, pouco contribui para fazer com que o 

conjunto decole do território em que a fusão das duas camadas o levou. Novamente, a 

retórica da frase não se ancora a imagem e nem esta se ancora na frase, seguindo ambas, 

cada qual em seu discurso singular. Na verdade, a imagem resulta de grande impacto visual, 

silencia  o ali proposto, timidamente, pelo trecho de texto referente ao conceito curatorial.  

 
 No anúncio, obtido da veiculação em página inteira em um dos grandes jornais da 

capital do estado de São Paulo, há um evidente distanciamento do que se propôs como 

solução identitária para o cartaz. Foi abandonada, por exemplo, qualquer alusão aos 50 anos 

da mostra, seja textual ou imagéticamente. Como reverberação neste peça de desdobramento 

da campanha, o tratamento de design dado a expressão “28Bienal”, encimando o anúncio.  

Ali, isolada em destaque sobre o fundo branco, acabou por resultar evidente, adicionando ao 

cartaz um “estranhamento” de que falava Chklóvisky citado por Ferrara(1986), aumentando 

a atratividade ao olhar, que ali pousado, tem uma breve porém interessante aventura lúdica 

de decifrar o grafismo que leva às palavras. Logo abaixo deste grafismo, apresenta-se 

descrita a sua decifração: 28ª Bienal de São Paulo”, seguida pela frase conceito curatorial 

“Em vivo contato”. Tal conceito, nesta peça, desacompanhando de qualquer imagem ou 

alusão intensa que o ancore e expanda, resulta ali alocado com pouca capacidade de operar 

seus sentidos possíveis, para além da leitura das palavras que o constituem. Ele pode 

encontrar algum alento em termos de território de significações caso o observador , após ler 
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todo o conteúdo do texto que constitui a peça, faça alguma tentativa de articulação de 

possíveis  sentidos. 

 

 A situação final da peça integral do anúncio,  leva a uma  significativa releitura da 

cena de enunciação do que se anuncia. A cenografia mais se assemelha a uma ficha técnica, 

o que subtrai a cena genérica e a cena englobante do papel de levar o observador a qualquer 

região mais ampliada ou lúdica de elaboração de sentidos. O que se vê é, sobre um fundo 

branco autenticador do papel do veículo sobre o qual se imprimiu, uma listagem organizada 

e hierarquizada. É um discurso do cânone apolíneo, como Carrascoza(2007) definiu este  

cânone discursivo,  informativo, racional voltado ao fazer saber, com clareza e organização. 

As marcas da Bienal e de todos os apoiadores e patrocinadores estão na base do anúncio, 

adicionando os aspectos anteriormente discutidos em outras edições. O ethos discursivo é de 

quem clara e organizadamente informa de toda a programação da grande mostra, em seus 

detalhes, o que acaba por dar ao anúncio uma aura documental, conferindo a ele a 

respeitabilidade da informação precisa, na qual que se pode fiar, sobre a Bienal. E opera 

como que uma cartografia sem imagens, das hierarquias dos eventos, dos referenciais 

constituintes, e das funcionalidades oficiais articuladas que a compõe. 
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29ª Bienal de Arte de São Paulo  - 2010  

 “Há sempre um copo de mar para um homem navegar” 

Curadoria: Agnaldo Farias e Moacir dos Anjos 

 
 
   
 Na 29ª Bienal o conceito curatorial escolhido por Agnaldo Farias e 

Moacir dos Anjos veio de um verso de um poema de Jorge de Lima, foi tomado como 

operador metafórico relacionado aos objetivos curatoriais expressos pela proposição de seus 

autores para esta mostra:  

 
“A 29ª Bienal de São Paulo está ancorada na idéia de que é impossível separar arte e 
política. Impossibilidade que se expressa no fato de a arte, por meios que lhes são 
próprios, ser capaz de interromper as coordenadas sensoriais com que entendemos e 
habitamos o mundo, inserindo nele temas e atitudes que ali não cabiam ainda, 
tornando-o assim maior e diferente. A eleição desse princípio organizador do 
projeto curatorial se justifica por viver-se em mundo de conflitos diversos em que a 
arte se afirma como meio privilegiado de apreensão e de simultânea reinvenção da 
realidade.”... ” Por ser um espaço de reverberação desse compromisso em muitas de 
suas formas, a 29ª Bienal de São Paulo põe seus visitantes em contato com maneiras 
de pensar e habitar o mundo para além dos consensos que o organizam e que o 
tornam ainda lugar pequeno, onde nem tudo ou todos são contemplados ... em 
contato com a política da arte.”....42 

 
 
Cartaz e Anúncio da 29ª Bienal 
 

 fig.75   fig.76   
 

                                                
42 Em “O Conceito”,  FARIAS, Agnaldo e ANJOS, Moacir dos, curadores da mostra.  Excerto do site oficial da 29ª Bienal de Artes de 
São Paulo 
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  O fato de um dos pontos de partida da lógica de produção das peças 

da 29ª edição ter sido um verso de um poema de Jorge de Lima permitia que fosse ampliada 

a expectativa de que as peças identitárias e publicitárias o reverberassem.  Do verso de 

ignição “ Há sempre um copo de mar para um homem navegar”, a equipe de criação, como 

mostrado no vídeo que documentou o processo43,  procedeu digressões e caminhos 

propositivos, encontrando nessa rota um referencial de simbologias, que após tratamento 

final resultou em um singular conjunto retórico e estético, vetor que conduziu a 

comunicação da 29ª Bienal, desdobrando-se na maioria de suas peças. 

Dos vídeos que espelham o processo de desenvolvimento, foram retirados alguns trechos 

que apontam para  a região do discurso estético encontrado. 

                                  
“...Uma bússola improvisada num copo d’água. Quantos adultos e crianças 
já não fizeram e usaram uma bússola dessas? Seu universo semântico tem 
tudo a ver com a proposta desta Bienal. É uma imagem familiar que produz 
reações tanto afetivas quanto intelectuais. (...) Dois círculos, um grande 
definido e outro menor e cruzado por uma linha formam um claro enigma 
visual. Escolhemos o copinho de plástico mais simples que existe, como o 
núcleo dessa identidade, mas isso não quer dizer que ele não possa ser 
acompanhado por outros dando a medida de suas infinitas possibilidades 
de construção. Essa diversidade faz parte do espírito da Bienal....” 

 

   
                     Figura 77. imagens de referência com conceito criativo da 29º Bienal 
 

 No cartaz analisado, percebe-se é que a imagem tomada de cima da 

bússola caseira foi considerada como principal elemento. Ainda que tenha sido aplicada 

contra um fundo de cor sólida azul, a economia de elementos do fundo fazia o olhar voltar a 

imagem da bússola e ao lettering dos dizeres. O olhar deveria então, deter-se sobre a 

imagem da bússola,  e num primeiro esforço, reconhecê-la como tal, dado ângulo pelo qual 

foi fotografada. A tarefa seguinte do olhar seria a de relacionar a bússola já reconhecida à 

metáfora proposta pela composição estética de que esta estaria boiando sobre um “líquido” 

homogêneo. E então se valer também dos dizeres que as peças carregavam. Estes versavam 

                                                
43 disponível em  http://www.youtube.com/watch?v=_S-c3pqiYQg  acesso em 16/mar/2012 
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sobre, objetivamente, as informações de denominação, lugar e data da mostra, e o trecho do 

poema “ Há sempre um copo de mar para um homem navegar”. De um ponto de vista de 

composição e cromática, segundo Pedrosa (1977), a peças tem design direto e limpo, com 

utilização de cores-luz primárias sobre cores pigmento opacas ou suas variações.  cores 

definidas, “bússolas caseiras” vistas de cima e, em fonte sem serifa, branca e de design 

bastante legível,o trecho do poema de Jorge de Lima, o título 29ª Bienal de São Paulo, as 

informações sobre horário e local e o pequeno logo da Fundação Bienal.                 

 A cena de enunciação aponta para complexidades pois ao referenciar-se 

fortemente na cenografia das bússolas sobre a água,  possibilita à peça um salto qualitativo 

na eloqüência de seu discurso. Com a parte mais visível do texto “29ªBIENAL” aparecendo 

centralizada em destaque, esta já operava o esclarecimento do observador de que o todo 

daquela peça era concernente à mostra. A cena genérica, contava com a intensidade do 

discurso estético e com o intertexto utilizado – o fragmento do poema – que ao ser lido e 

percebido como gênero de discurso poético, levava o observador a projetar-se mais 

livremente  para o território dos possíveis sentidos. 

 

                                 
                                 Fig. 78. Cartaz promocional da 29ª Bienal, versão horizontal (disponível em 
http://migre.me/dnSya , acesso em 11/nov/2012) 
 

   Assim, o cartaz revela-se conduzir-se pelo cânone dionisíaco, ao propor 

uma narrativa,  suscitando, pela alusão às bússolas boiando na superfície da água, e o verso 

de Jorge de Lima,  projeções ao território do onírico. No caso desta peça, o texto e a imagem 

se ancoram mutuamente, ampliando a articulação dos sentidos.  No que concerne ao texto 

publicitário, Carrascoza (2007) aponta duas características relevantes para a análise dos 

anúncios publicitários: o paradigma, eixo central da retórica a que se articulam uma rede 

semântica de palavras e conceitos presentes na peça publicitária de maneira a fortalecê-la, 

expandi-la e reverberá-la. Nas peças descritas, o trecho do poema auxilia a tanto a 

compreensão do claro enigma visual, quanto se inclina a transbordar apenas a explicitação 
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da peça, ao oferecer ao observador o entendimento de estar lendo algo que não pertence a 

esfera da racionalidade lógica argumentativa pragmática. “Há sempre um copo de mar para 

um homem navegar” transporta o observador leitor para um território da linguagem poética.  

Nessa interação entre texto e estética, as palavras, “copo”, “mar” e “navegar” , surgem como 

mais expressivas na rede semântica que colabora para o entendimento do conceito 

“bússola/direções/águas/navegação” que as peças procuram instaurar.  

           No anúncio, o discurso retórico e estético se distancia  um pouco do 

eixo discursivo identitário representado pelas escolhas do cartaz.  Enquanto este navega pelo 

cânone do discurso dionisíaco, o anúncio é mais apolíneo, apóia-se em retórica racional, de 

causa e efeito, e utiliza discurso deliberativo, deixando para trás os achados estéticos do 

cartaz, remetendo a ele apenas pela paleta de cores e uma pequena e quase imperceptível  

corruptela simbólica da bússola original, no canto superior esquerdo. 

 “A arte é para todos”, instala um ethos discursivo que enuncia ao 

observador, uma declaração tácita, revestida de verdade inegável. E acena com o 

significação de que pode estar já instaurado no repertório cultural do observador de que “a 

arte é para poucos” e por isso começa por esclarecê-lo. Então, o imperativo “Bienalize-se”  

interpela pelo tempo verbal e dimensão da palavra, diretamente o observador em sua 

individualidade, a partir de um discurso que agora mostrou em completo sua face 

deliberativa. O verbo está no singular e no imperativo. É, no entanto instigante a solução 

gráfica adotada nas últimas letras desta palavra que, a partir estar completado o vocábulo 

“BIENAL” faz  com que as letras do “IZE-SE” figurem como se pintadas algo livremente, a 

mão.  O recurso de usar o intertexto da letra pintada à mão livre, pintura ao gênero ao qual 

os artistas realizam, para sugerir que ao se “bienalizar” o observador estaria se 

metamorfoseando em componentes mais artísticos. Além da figuração das marcas dos 

apoiadores no canto inferior direito, operando como já descrito, destaca-se neste anúncio, o 

texto “Venha ver uma das maiores exposições de arte contemporânea do mundo”, 

formalizando, no cânone apolíneo, um convite claro, racional, deliberativo, apoiado em 

lugares de quantidade e qualidade. 

 O layout do anúncio, assim como, em alguma medida, o do cartaz, pela 

composição de elementos claramente distribuídos no espaço, tomando proporções 

eloqüentes, e o lettering ser utilizado subvertendo a tradicional posição horizontal, 

proporciona a percepção de inspirações próximas ao Construtivismo russo e à Bauhaus, 

aspectos que, como visto, tem atuado como arquitextos, nas composições das peças 

publicitárias nesta amostra representada pelo corpus de análise, bem como no que o corpus 

referencial permitiu perceber. 
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5)  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A cuidadosa atenção com a qual tentou se conduzir este trabalho na tarefa da 

revisão de literatura especializada, relacionando-a ao objeto e ao corpus empírico analisado, 

permitiram que, ao longo de sua construção, achados significativos fossem sendo apontados. 

Estas constatações, alicerçadas pela argamassa teórica dos autores que construíram a 

estrutura de reflexões, e expandidas com maior segurança pelo que se analisou das peças e 

materiais coligidos, vieram ao encontro de responder as indagações formuladas no início 

deste projeto de pesquisa, acerca do objeto e das questões-problema que auxiliavam a definir 

a sua delimitação.  

 Assim, a comunicação publicitária e o consumo de arte contemporânea, tema 

abrangente deste projeto,  foram estudados em aspectos teóricos e empíricos. A análise das 

lógicas de produção da publicidade da Bienal de São Paulo, corpus de análise do trabalho, 

colaborou no sentido de fortalecer as percepções e iluminar o que apontavam o 

entrelaçamento das teorias e dos dispositivos utilizados, proporcionando conhecimento da 

perspectiva real das materialidades e discursos da arte contemporânea, sua comunicação e 

seu consumo, em manifestação na sociedade.    

 Foi possível responder à questão-problema: quais seriam as estratégias midiáticas 

e lógicas de produção de discursos publicitários utilizados na comunicação integrada da 

arte contemporânea?  

 As questões auxiliares definidas naquele momento inicial do percurso da pesquisa, 

também foram, ao longo do trabalho, sendo contempladas. E encontram-se abaixo abordadas 

pelas reflexões relacionadas a cada constatação e evidência. Se os discursos de comunicação 

publicitária da produção artística contemporânea teriam relações de similaridade ou 

singularidade com os utilizados para a comunicação dos produtos e serviços em geral? Se 

existiriam prerrogativas ou formatos particularmente utilizados  nesta comunicação? Em que 

se fundamentaria as solicitações singulares a um discurso publicitário voltado à arte 

contemporânea?  Respostas e reflexões a estas indagações foram obtidas no percurso,  e 

serão  agora compartilhadas no que ofereceram em termos de constatações, evidências, e 

oportunidades de avanço epistemológico ainda maior, quando indícios de trilhas seguras se 

mostravam com mais clareza. 

 Pelo que se trilhou, ainda nos capítulos iniciais foi inequívoco perceber que a arte 

contemporânea é um ‘produto”, algo singular, mas é um produto de consumo, quer em suas 

materialidades, quer em seus discursos, quer em suas mediações que possam atuar como 
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validações e  troféus distintivos de campo, como apontaram Bourdieu, Benjamin e Canclini, 

entre outros. 

 Essa singularidade diferencia de fato a produção artística contemporânea dos aqui 

denominados “produtos em geral”, nas diversas dimensões de suas materialidades. Mas 

sobretudo, como foi extensamente demonstrado, essa diferenciação se dá pelos territórios 

aos quais as suas “finalidades” se dedicam e pelos universos nos quais se projetam as suas 

articulações de sentidos. Ambos, essencialmente distintos dos equivalentes relativos aos 

“produtos em geral”. Sem desdouro tanto para estes quanto para a arte contemporânea. 

Precisamente nesta diferença se aloja a o território das constatações acerca dos discursos 

publicitários dedicados à arte contemporânea observados neste trabalho. 

 Pelo que foi aqui estudado, pode-se evidenciar pelo exposto acima, uma fronteira 

de aspectos singulares mais clara, num território anteriormente pouco demarcado, 

diferenciando o terreno da produção artística do relativo aos produtos em geral.  O discurso 

publicitário a serviço dos produtos em geral, é o discurso sobre e do objeto e de sua 

funcionalidade. Que sustenta-se por discursos de autoreferência, que constantemente a ela 

voltam para fortalecê-la enquanto materialidade. É o discurso para vendê-lo, para tornar essa 

materialidade e esta sua névoa de sentidos que o constroem como perfeito, bom e útil, para 

operar totemicamente uma ponte de magia de que falavam Williams e Rocha, que transporte 

o possível consumidor de “interessado” à estar “convencido do produto e de suas vantagens” 

e então, daí ao ponto de “possuí-lo em sua materialidade e assim o fruindo e consumindo, 

realizar o universo de sentidos e promessas que ele  acena”. 

  Por outro lado, o discurso publicitário a serviço da arte contemporânea é o discurso 

menos sobre a materialidade e mais sobre a possibilidade dos sentidos a ela articulados. 

Nesse campo, a materialidade da obra atua mais intensamente como pretexto para a geração 

da emanação das possibilidades de sentido e dos desdobramentos do seu “composto”, como 

apontamos. Quando se consome uma obra de arte ou uma de suas reverberações, o que se 

diz nesse caso é “o que você sente em ver isso?” ou “você consegue sentir ou ver nesta obra 

que dizem ser o que ela provoca” ou “ eu comprei esta obra porque adoro o que ela me faz 

pensar e sentir” , “comprei porque ela significou algo para mim”.  A rigor, não é necessário 

se adquirir a obra de arte material e autêntica, para usufruir do universo de sentidos que as 

suas reproduções, reverberações ou discursos podem proporcionar. Pois encontram-se 

precisamente nesse universo os “benefícios de utilidade” que a obra possibilita. Não é 

necessário se possuir diversos originais de Pollock para experienciar diversos dos sentidos 

emocionais e estéticos que as obras suscitam. Cada obra original tem sua eloqüência 

material singular mas o que se percebeu é que os indivíduos consumem os discursos sobre 
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ela, as reproduções materiais ou virtuais, aulas sobre as obras e o artista, livros ilustrados 

sobre, etc. Em suma, se o individuo  não puder ter a obra, pode vivenciar os vários discursos 

sobre ela. Esta constatação retoma a visão de Benjamim ao apontar os benefícios que a 

reprodutibilidade técnica teriam ao reverberar os sentidos das obras de arte, como vimos em 

capítulos anteriores.  Um território algo diferente do que quando comentamos a aquisição de 

um produto em geral. “Esse carro tem um motor de fato muito bom”, “Este liquidificador 

funciona que só vendo” , “Comprei esta calça pela cor e porque faz me sentir mais magra”, 

“Este banco cuida bem do meu dinheiro e tem taxas não muito altas”, “Gosto porque é 

econômico e não faz barulho”. Como se percebe, o manto da atratividade mágica da 

publicidade, de que falavam Williams e Rocha, é mais constituído de enunciações de 

sentidos voltados aos benefícios das materialidades pelos quais você, possuidor, tem 

respondidas as suas expectativas de utilidade e é validado e prestigiado pelos referenciais 

distintivos que a lógica do discurso publicitário da marca  articula. 

 Assim, ainda que produção artística e produtos em geral estejam, felizmente, 

compartilhando o tecido social e cultural, pode-se sintetizar aqui a linha de fronteira que 

salientamos haver entre o discurso publicitário mais adequado a um e a outro: enquanto o 

discurso publicitário trabalhando a serviço dos produtos em geral é um discurso apoiado  nas 

materialidades, o discurso publicitário a serviço da arte contemporânea é um discurso a 

serviço de um outro discurso. O ‘produto” a ser consumido, em arte contemporânea, em 

importância mais ampliada que a materialidade representada pela obra, é o universo de 

discursos vivos, e em estado-de-construção (como aponta Martin-Barbero ao evidenciar o 

papel ressignificador das mediações)  e reverberações de seu composto que a ela se ligam e 

dela emanam. 

 

 Assim, constata-se uma evidência que colabora para explicar  disjunções e 

inadaptações dos agentes do campo da arte contemporânea ao acercarem-se do ferramental 

do discurso publicitário para dele fazerem uso. É um fenômeno que, como vimos,  advém de 

historicidades que apontam a origem dos regimes de discurso fundantes, mas também é 

resultado do desenvolvimento e dos embates relacionados a próprio campo da arte 

contemporânea e seus agentes participantes, pela linha que Bourdieu os define. Por um lado, 

desde algumas décadas, as instâncias de atuação e formação da publicidade, não vem se  

apercebendo dessa sutil inflexão necessária para se debruçar  na solução de oportunidades de 

comunicação de arte contemporânea, e  produzir discursos que, a partir do entendimento dos 

assuntos instáveis e singulares da produção artística, instaurem lógicas criativas para estarem 

a serviço, tanto das materialidades da arte, quanto, sobretudo, do universo dos discursos que 
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irradiam. Lógicas de produção que respondam aos agentes do campo e, por que não, os 

instiguem, com o que de melhor e mais criativo o afazer publicitário julgue, como 

constantemente advoga, possuir. Agora sim aplicado em um território onde criatividade e 

proposição radiante de sentidos é essência de existência e solicita singular aproximação. 

Obviamente não se trata de reputar ao discurso publicitário  o papel de operador de milagres, 

nem que se sobreponha a outros saberes, técnicas e profissionais do campo nem, tampouco, 

que se abandonem historicidades, como a que ricamente  vimos se embeber  da trajetória do 

design dos cartazes e as suas principais escolas referentes. Aproveitando a lógica geradora 

pós-moderna, ou hipermoderna como alguns preconizam, parece haver um chamado de 

caminho numa nova adição de saberes e percepções atuais, que projete a geração dos 

discursos publicitários para um ponto, se não futuro, ao menos mais situado no agora. 

 

 Um dos resultados constatados nesta pesquisa é que, os integrantes do campo da 

arte contemporânea, todos aqueles não-artistas, que são gestores e agentes do sistemas e dos 

regimes da arte, aos  quais se refere Cauquelin, notando que os aparatos publicitários não 

lhes entendem enquanto necessidades específicas, e entendimento de expectativas, refugiam-

se nos discursos consagrados à décadas para operar sua comunicação. 

 Neste particular,  este projeto apontou mais uma constatação singular: a de que a 

arte contemporânea apóia-se, quase sem exceções, num regime discursivo  histórico,  dele 

fazendo uso enquanto interdiscurso, para benefício aparente de uma garantia de 

entendimento e de validação como o que vem sendo comunicado por essa forma e essas 

cenas de enunciação há décadas.  Os layouts mostram composições gráficas de  “listagens”, 

“letterings de local, artista e data”, “obra e informações por empilhamento”, com o resgate 

de escolas de design, famosas e importantes, mas datadas da primeira metade do século 

passado. O ethos discursivo impessoal da retórica que apenas comunica e informa, mas não 

dialoga. Apontamos como essas escolhas algumas vezes podem conduzir os discursos a 

serem, sim,  exclusivos. Também no sentido de excludentes, na medida que falam mais 

direta e inteligivelmente ao campo. 

 Ademais apontamos como, o discurso estético publicitário mais adequado ao uso  

nas peças de espectro de cobertura menor, como convites e cartazes, são utlizadas 

indistintamente em desdobramentos nas peças publicitárias de comunicação de massa, quase 

sempre sem adaptações, resultando em discursos monológicos, e deslocados de sua melhor 

eloqüência e adaptação a cada meio. 

 Também constatamos que estas escolhas, cristalizadas ao longo das últimas 

décadas, a exemplo do que se mostrou para o mercado de griffes de perfume, construiu um 
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discurso próprio do campo, que tem o mérito de ser identitário, proprietário e reconhecível. 

As peças, tanto do corpus de análise, quanto do de referência, na medida que concretizam 

escolhas discursivas dos solicitantes ou realizadores daquela comunicação desde a sua época 

até presente,  embora tratem de comunicar a arte contemporânea,  caminham até o presente 

alojando-se num regime discursivo mais ordenado, pouco mutável, e constituído de 

interdiscursividades de um passado que atua como fonte estática de referências, da lógica de 

produção de empilhamento, apensa ao apolíneo. Resulta assim estar nesse cânone a 

inclinação geral do campo enquanto escolha estratégica pela tipologia de discursos. 

Entretanto, na medida em que os agentes do campo da arte propalam que esta deve ser 

sempre mais socializada e aumentada a massa de participação e aculturação, tal discurso, 

encriptado como idioma mais próximo apenas a estes integrantes, pode estar atualmente 

sinalizando suas contradições e vetores de mudança. 

 Neste particular aspecto das mudanças e inovações, este trabalho chegou a outra  

constatação: contraditoriamente, apesar da arte contemporânea ser o território de ebulição da 

liberdade de experimentação e das linguagens e discursos retóricos e estéticos, a sua 

comunicação publicitária – discurso que convida a todos para que venham conhecer, 

participar e consumir arte contemporânea – encontra-se na maioria dos casos, estacionado, 

congelado em paradigmas e fórmulas do século passado. Por outro lado, os discursos 

publicitários dos produtos em geral, que como ressaltou Rocha, articulam operações 

totêmicas entre o universo da produção dos produtos e o de seu consumo, vem, ano após 

ano, tensionando criativamente os discursos, ousando até mesmo ao usar achados 

discursivos da própria arte, e exibindo intensa ebulição criativa, retórica e estética e 

relacional. Anúncios com texturas, com odores, qe se dobram, comestíveis, cartazes que 

falam, discursos que se descolam das funcionalidades e atingem territórios emocionais. 

 Foi também possível depreender que a escolha e uso mais intenso de aparatos 

publicitários(agências, publicitários etc) exiba dificuldades de se instalar com força no 

campo, por questões ligadas à disponibilidades de  verbas para pagamento destes serviços.  

Assim, com pouco combustível financeiro ao longo do tempo, que motivasse ou 

propulsionasse mais fortemente o mercado de arte contemporânea em seu flanco 

publicitário, levou as pequenas, médias e até as grandes iniciativas da área a enfatizarem e 

priorizarem a questão compacta da identidade visual , desdobrado por tipógrafos ou designer 

em pequenas peças(cartazes, folhetos, convites), forte expectativa na assessoria de imprensa 

e, mais recentemente, atividades educativas, pois seriam maneiras pelas quais a veiculação 

da mensagem podem acontecer de forma mais colaborativa, muitas vezes sem tantos 

investimentos. Um quadro assim estruturado, avançando décadas sem muitos investimentos, 
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termina, como uma das decorrências naturais, construindo um habitus no campo, 

fundamentado na utilização e reutilização constante daquele regime discursivo.    

 

 Assim, como publicitários e designers não tem ainda um consenso sobre se a 

comunicação publicitária da arte contemporânea pede uma abordagem diferenciada e, a 

despeito de haver um vazio aberto a experimentação, recai-se quase sempre numa receita 

mais convencional em termos de discursos&estéticas, com os designers apoiando-se em 

fórmulas  de décadas passadas, e publicitários valendo-se dos recursos criativos mais afeitos 

aos produtos em geral.  Neste particular, uma nuance adicional foi visitada ao longo dos  

capítulos. Para os artistas e demais integrantes do campo da arte contemporânea, a 

publicidade  poderia ser a  linguagem “do sistema” , a linguagem da “indústria cultural” 

assim como a define diversos dos pensadores neste trabalho referenciados, e por isso evitam. 

Uma evidente predominância de designers resolvendo os problemas de comunicação de arte 

contemporânea, leva as soluções a terem sempre uma linguagem de design.  Ressalte-se 

aqui, que estamos apontando as oportunidades que se abrem ao discurso publicitário, não 

subtraindo o papel do design e as importantes soluções que esta esfera de atuação e 

conhecimento tem, mas sim na harmonização entre os discursos dedicados a uma ou a outra 

finalidade. As constatações históricas, apontaram que a tradição dos cartazes modernos se 

origina na tradição dos cartazes artísticos. E a tradição da publicidade é mais ligada a da 

propaganda, das épocas das guerras mundiais, da utilização política, e das técnicas 

persuasivas discutíveis do início do século passado, avançando no tempo mais afeita à 

vendas.  

 Uma outra  historicidade importante colabora com o convite à modernização dos 

discursos: o cartaz  publicitário reinou mais relevante quando as cidades de um século atrás, 

eram  menores, compostas de  sociedades locais e grupos menores. Agora, estamos todos  

num mundo bastante diferente, em aldeia global, e redes  e relações glocais, globais e locais, 

e vê-se como necessário  o auxílio da estratégia dos discursos apropriados à comunicação de 

massa e a grandes segmentos, especialmente pensado para a singularidade da arte 

contemporânea.  

 Uma evidência adicional, que não deve ser deixado de lado ao se considerar os 

detalhes de uma lógica de produção publicitária é a capacidade desta interagir com a 

expressiva visibilidade conseguida pelos grandes eventos junto aos editoriais dos meios de 

comunicação e por outro lado, se espraiar para as especiais situações representadas pelas 

expansões dos setores educativos, fortes pólos de expansão dos discursos e de atratividade 

de visitantes.  
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 Um possível ponto de início desta busca por discursos mais contemporâneos e 

adaptados para a arte, é uma localidade de entrelaçamento de propósitos de ambos os 

campos: foi constatado que a estratégia de construir marcas, para torná-las atrativas ao 

consumo, fartamente utilizada no universo dos produtos em geral é também objetivada e 

utilizada  para construir os espaços expositivos enquanto marcas, os eventos (Bienal inclusa) 

enquanto marcas, e os artistas enquanto marcas. 

  Já há relevantes evidências, advindas da análise dos corpus  da 29ª Bienal, de um 

tipo bastante significativo de adequação de mensagens à cada público: a publicidade tece 

discursos compartilhados e compartilháveis ao design identitário, caminham juntos e então 

desdobram-se com certa lógica de articulação para todos os meios e plataformas. A 

assessoria de imprensa, retoma estes discursos retóricos e estéticos e os redistribui junto de 

suas informações textuais aos veículos. O Educativo modula os discursos e conteúdos, a 

partir das faixas etárias, formação e realidades culturais. Pode estar neste conceito de 

adequação aos meios e às plataformas os caminhos que as reflexões sobre a comunicação 

publicitária da arte deva trilhar.  

 

  Assim, os vetores iniciais de motivação da questão-problema, os objetivos e 

as indagações auxiliares deste projeto de pesquisa acabaram por conduzir as reflexões ao um 

significativo conjunto de constatações. Enfeixadas, permitem que se sublinhe a oportunidade 

existente no espaço de desenvolvimento e adequação de discursos publicitários que venham 

ao encontro dos esforços de comunicação que o campo da arte contemporânea vem 

realizando. Mas credenciem-se a este encontro, a partir do instigante convite que comunicar 

um objeto assim tão essencialmente humano, civilizatório, organicamente plasmado em cada 

indivíduo enquanto cultura, e que solicita um tratamento discursivo adequado ao universo de 

sentidos que propõe. Um espaço assim a se oferecer, ainda apenas como potencialidade, uma 

vez que as forças e vetores de realização desta oportunidade perpassa e emerge das relações  

e embates existentes, e das lógicas com que dinamicamente estruturam estruturas 

estruturantes, como apontou Bourdieu, no campo da arte, no campo da publicidade, bem 

como  de sua articulação aos aspectos constituintes do regime da arte contemporânea na 

atualidade, segundo a visão de Cauquelin. E então possam se instalar como novas formas 

culturais significativas, da maneira como Williams salientou que estas se sucedem e se 

instauram na sociedade. Uma oportunidade enfim, fundadora criativa, de uma renovada 

lógica de produção destes discursos, dedicados a promover em maior grau as aventuras de 

consumo dos sentidos que o universo da arte contemporânea descortinam. 



 

 126 

 

6) BIBLIOGRAFIA  

  

ABRÃO, Bernadete Siqueira. História da Filosofia. livro da Coleção “Os Pensadores” – 

São Paulo, SP – Editora Nova Cultural, 1999 

ADORNO, T. e HORKEIMER, M. A indústria cultural – o iluminismo como 

mistificação de massas. in LIMA, L. C.. Teoria da Cultura de Massa.  3ª Edição. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1990 

AFONSO, Manoela dos A.. Revista Digital Art& - ISSN1806-2962 – Ano V – número 7 – 

abril de 2007 

AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó, Santa 

Catarina: Argos, 2009 

ALAMBERT, Francisco e CANHETE,  Polyana. As Bienais de São Paulo, da era do 

Museu à era dos Curadores. São Paulo: Boitempo, 2004 

ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1984 

AUGÉ, Marc. Não Lugares:  introdução a uma antropologia da supermodernidade . 

Campinas, SP: Papirus, 1994 

BARTHES, Roland. Mitologias. São Paulo: Difel, 1982 

BACCEGA, Maria Aparecida, org.. Comunicação e Culturas do Consumo. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

________________________. Comunicação e campo científico In: __________. 

Comunicação e linguagem - discursos e ciência. São Paulo: Moderna, 1998. 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 14ª Edição. São Paulo: 

Hucitec, 2010. 

BAUDRILLARD, Jean. O Sistema dos Objetos.  5ª Edição. São Paulo: Editora 

Perspectiva, 2009. 

___________________. Simulacros e Simulação.  Lisboa: Relógio D’Água , 1999 

_____________________. A sociedade de Consumo Lisboa: Edições 70. 1978 

_____________________. Para uma crítica da economia política do signo.  São Paulo: 

Martins Fontes, 

BATTCOCk, Gregory. A nova arte. São Paulo: Perspectiva, 1975 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001 

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: 

LIMA, L.C. Teoria da Cultura de Massa. 3º ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. 



 

 127 

__________________. Walter Benjamin – Coleção Grandes Cientistas Sociais.  São Paulo: 

Ática, 1985. 

__________________. Magia e Técnica, Arte e Política – ensaio sobre literatura  e 

historia da cultura .  São Paulo: Brasiliense, 1985. 

BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2000.  

_____________. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 

______________ O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 2009 (12ª. edição). 

____________. A distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp; Porto Alegre: 

Zouk, 2007. 

____________; DARBEL, A. Amor pela Arte, O: Os museus de arte na Europa e seu 

público. São Paulo: Edusp 2007. 

GARCIA CANCLINI, Nestor. Consumidores e cidadãos.  Rio de Janeiro: UFRJ Editora, 

2008 

______________________. Culturas Híbridas.  São Paulo, Edusp, 2006 

______________________. Leitores, espectadores e internautas.  São Paulo, Iluminuras, 

2008 

CANEVACCI, Massimo. Fetichismos Visuais – Corpos Erópticos e Metrópole  

Comunicacional. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008 

_______________  Sincretismos – Uma exploração das hibridações culturais. São Paulo, 

Studio Nobel 1996 

_______________  A cidade polifônica. São Paulo, Studio Nobel . 2004 

CARDOSO, Rafael. O design brasileiro antes do design. São Paulo, SP: Cosac Naify, 

2005 

CARRASCOZA, João Anzanello . A evolução do texto publicitário. São Paulo: Futura, 

2007 

_______________________. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: 

Futura, 2007 

___________________________; SANTARELLI, Christiane . Tramas Publicitárias: 

narrativas ilustradas de momentos marcantes da publicidade, prefácio de Maria 

Aparecida Baccega.  São Paulo: Ática,  2009 

CASTELLS , Manuel.  A sociedade em rede.  São Paulo: Paz e Terra, 2007 

CAUQUELIN, Anne. Teorias da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2005 

_________________. Arte Contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 

2005 



 

 128 

CHAUÍ, Marilena; FERES, Olgária; Oliveira, Armando M. e outros . Primeira Filosofia. 

São Paulo, SP: Brasiliense, 1986 

CHIPP, Herschel B.. Teorias da Arte Moderna. São Paulo, SP: Martins Fontes, 1988 

CONNOR, Steven. Cultura pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1993. 

DANTO, Arthur. Após o fim da arte. São Paulo: Odysseus, 2006 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1993 

DE MASI, Domenico. A sociedade pós-industrial. São Paulo: SENAC Editora, 1999 

ECO, Umberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Editora Perspectiva, 1979 

___________. Obra Aberta. São Paulo: Perspectiva, 1986 

EWEN, Stewart. Captains of Consciousness. New York: Basic Books 

FERRARA, Lucrécia D’alessio. A estratégia dos signos. São Paulo: perspectiva, 1986 

FERRARI, Silvia. Guia de História da Arte Contemporânea.  2ª Edição. Lisboa: Editorial 

Presença, 2008. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986 

FISCHER, Ernest. A necessidade da Arte. Rio de Janeiro: Zahar,  1979 

FOX, Stephen. The Mirror Makers. New York: Illini Books, 1997 

FRANK, Thomas. The conquest of the Cool, Chicago: University of Chicago Press, 1997 

FREITAG, Barbara. A Teoria Critica ontem e hoje. São Paulo. Brasiliense. 1986 

GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: Editora Unesp. 1991 

GOMBRICH, .H.. História da Arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1985 

GONÇALVES, Lisbeth Rebolo. Entre Cenografias: O Museu e a Exposição de Arte no 

Século XX. São Paulo: Edusp/Fapesp, 2004 

GORZ, André. O imaterial. SãoPaulo: Annablume, 2005 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006 

HASSAN, I. “The culture of postmodernism”. Theory, culture and society, n.2 (3), 1985 

HAUSER, Arnold. História Social da Literatura e da Arte. São Paulo: Martins, 2000 

HEINICH, Nathalie. A sociologia da arte. Bauru, SP: Edusc, 2008 

HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções . 1789-1848. São Paulo, SP: Paz e Terra, 2009 

HOLLIS, Richard. Design Gráfico, uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2000 

HOMEM DE MELO, Chico. O design gráfico brasileiro – Anos 60. São Paulo, SP: Cosac 

Naify, 2006. 

IANNI, Octavio. A sociedade global. 8ª Edição.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1999 



 

 129 

JAMESON, Fredric. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo: 

Ática, 1996.  

KELLNER, Douglas. A cultura da mídia. Bauru, SP: Edusc, 2001 

LEARS, T.J. Jackson. Fables of Abundance. New York: Basic Books 1994  

LAGNEAU,  Gerard . A sociologia de publicidade. São Paulo: Cultrix: Editora da 

Universidade de São Paulo : 1981  

LEVI-STRAUSS, Claude. Mito e Significado. Lisboa: Edições 70., 1981 

LIPOVETSKY, Gilles. A felicidade paradoxal. São Paulo: Cia das Letras, 2007 

LONDERO, Rodolfo R.  Um breve panorama das teorias da publicidade.  Artigo 

publicado nos anais do CONFIBERCOM 2011  (1º Congresso Mundial de Comunicação 

Ibero-Americana) . São Paulo, julho e agosto de 2011. Disponível em 

http://confibercom.org/anais2011/sessao_16.html , acesso em 04/01/2013 

LOPES, Mj. I. V.. Pesquisa em comunicação. 3ª. Edição. São Paulo: Loyola, 1997 

LUPTON, E. E MILLER,J. Abbott (orgs.). O ABC da Bauhaus. São Paulo: Cosac Naify, 

2008.  

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos. Rio de Janeiro: Forense Universitária.  2006. 

MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez 

Editora, 2002 

MAINGUENEAU, Dominique e CHARAUDEAU, Patrick. Dicionário de Análise do 

Discurso.  São Paulo: Contexto, 2008 

MARCHAND, Roland. Advertising the American Dream. London: University of 

Califórnia Pres, 1985 

MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações – comunicação, cultura e 

hegemonia. Rio de Janeiro: Editor UFRJ,  1997. 

_________________. O  ofício do cartógrafo. São Paulo: Edições Loyola,  2004. 

MARX, Karl. O Capital. Extratos por Paul Lafargue. São Paulo: Conrad, 2004. 

_________. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. São Paulo: 

Nova Cultural, 1991. (Col. Os pensadores). 

MEYRIC-HUGUES, Henry. “A História e importância da Bienal como instrumento de 

globalização”. In Arte, Crítica e Mundialização. São Paulo: ABCA: Imprensa Oficial do 

Estado,  2008 . 

MARX, Karl. O Capital. Extratos por Paul Lafargue. São Paulo: Conrad, 2004. 

MOLES, Abraham. O Cartaz. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

OLIVEIRA, Rita Alves. Bienal de São Paulo. Impacto na cultura brasileira. São Paulo 



 

 130 

em Perspectiva. São Paulo, volume 15,  nº 3, 2001.  Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000300004 , 

acesso em Nov/2012 

ORLANDI, Eni. Análise de Discurso. Campinas: Pontes Editores, 2010 

PEREZ, Clotilde e BARBOSA, Ivan Santo.  Hiperpublicidade, fundamentos e interfaces. 

São Paulo: Thompson Learning, 2007 

PESAVENTO, Sandra Jathay. Exposições Universais, Espetáculos da Modernidade do 

século XIX.  São Paulo: Hucitec, 1997. 

PINTO, Alvaro Vieira. Ciência e Existência. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1979 

ROCHA, Everardo. Magia e Capitalismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2010 

ROSEMBERG, Harold. A tradição do novo. São Paulo: Editora Perspectiva, 1974 

SANTAELLA, Lucia. Por que a comunicação e as artes estão convergindo ? São Paulo: 

Paulus, 2005 

SANTARELLI, C.P.G e SOUZA, S.M.R. Contribuições para uma análise da imagem no 

anúncio publicitário. in InterCom Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 

Paulo, v.31, n.1,p.133-156, jan-jun.2008 

SARLO, Beatriz. Cenas da vida pós-moderna. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2004. 

SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2010 

SHUDSON, Michael. Advertising the uneasy persuasion. New York: Basic Books, 1986 

SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a Midia.  2ª Edição. São Paulo: Loyola, 2002 

SLATER, Don. Cultura do Consumo e Modernidade. São Paulo: Nobel, 2002 

SONTAG, Susan. Contra a interpretação. Porto Alegre: L&PM, 1987  

TEIXEIRA COELHO. O que é Indústria Cultural.  8ª Edição. São Paulo: Brasiliense, 

1986. 

TOFLER, Alvim. A terceira onda. São Paulo: Record, 2001. 

VEBLEN, Thostein. A Teoria da Classe Ociosa. São Paulo: Pioneira, 1965  

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

WOLF, Luciana Silva. Diálogo Concreto: design gráfico e construtivismo no Brasil na 

década de 50. Dissertação de Mestrado CAPES USP/Estética e História da Arte, São Paulo, 

2009. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra

=163470 , acessso em out/2012 

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo.  13ª Edição. São Paulo: 

Pioneira, 1999 

WILLIAMS, Raymond. Cultura. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2000 



 

 131 

________________. Marxismo e Literatura . Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979 

 

Peças da campanha de comunicação publicitária  da 29ª Bienal de Artes de São Paulo, 

veiculadas nas mídia online e offline, obtidas por pesquisa na internet e  presencial, junto ao 

Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. 

 

Peças publicitárias e outras imagens,  indicadas, obtidas por pesquisa presencial na 

Biblioteca Paulo Mendes de Almeida do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

 

Contemporary Art Market 2011/2012 (Relatório Anual do Mercado de Arte Contemporânea 

2011/2012) by The ArtPrice. Disponível em http://imgpublic.artprice.com/pdf/artprice-

contemporary-2011-2012-en.pdf  acesso em 08/12/2012  

 



 

 132 

 

Websites: 

 

http://www.forumpermanente.org/sobre Associação Cultural que opera como uma 

plataforma para a ação e mediação cultural, nacional e internacionalmente, em diferentes 

níveis do sistema de arte contemporânea. 
http://smearedblackink.com/swiss_style_timeline/ 

 

A história dos cartazes (The history of posters)  em 

http://www.designhistory.org/Poster_pages/Braodsides.html 

Um timeline situando o International Typographic Style(Swiss Style)  na historia do design 

gráfico em http://smearedblackink.com/swiss_style_timeline/  

 

Bienais de Arte da Fundação Bienal de São Paulo, em  

http://www.bienal.org.br/FBSP/pt/Paginas/home.aspx 

 

Demais websites, indicados no corpo ou nos rodapés do texto 

 

 

 

 



 

 133 

 

 

7) ANEXOS    

 
 
 
7.A.1 – Corpus de Análise ...................................................................................................134 

7.A.2 – Corpus referencial ...................................................................................................143 

7.A.3 – Peças publicitárias adicionais .................................................................................150 

 

7.B – Sobre o cartaz publicitário .........................................................................................153 

 

7.C – Entrevistas realizadas ................................................................................................155 

 

7.D – Diagramas: movimentos e escolas da arte moderna e contemporânea .....................159 

 

7.E – Algumas das revistas, websites, artistas, pesquisados e apontados ..........................160 

 

7.F – Evolução do PIB mundial, últimos 2.000 anos .........................................................161 

 

7.G – Matérias da imprensa escrita sobre os mercados de arte moderna e contemporânea ... 

.............................................................................................................................................142 

 

7.H – Uma das peças inspiradoras deste trabalho, anúncio da Exposição de Henri Matisse na 

Pinacoteca ...........................................................................................................................165 

 

 



 

Corpus de  análise

     

Ampliações dos cartazes e anúncios da Bienal 
de Arte de São Paulo, de 2000 a 2010 

                                   

134



fig. 79  - Cartaz da 25ª Bienal de Arte de São Paulo (2002)

autores: Benjamim Yung e Guillerme Facci
fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo
Fundação Bienal de São Paulo 135



 
fig. 80  - Anúncio da 25ª Bienal de Arte de São Paulo (2002)

fonte: acervo digital  do Jornal o Estado de São Paulo, 
disponivel em  http://acervo.estadao.com.br/ 
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fig. 81 -  Cartaz da 26ª Bienal de Arte de São Paulo (2004)

autor: Ziraldo
fonte: Aaquivo Histórico Wanda Svevo
Fundação Bienal de São Paulo
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fig. 82 - Cartaz da 27ª Bienal de Arte de São Paulo (2006)

autor: Rodrigo Cerviño Lopes ( a partir da obra de Jorge Macchi)
fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo
Fundação Bienal de São Paulo
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fig. 83  - Cartaz da 28ª Bienal de Arte de São Paulo (2008)

autores: Elaine Ramos, Daniel Trench e Flávia Castanheira  
( intervençao sobre o cartaz da 1ª Bienal, de autoria de Flavio Maluf)
fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo
Fundação Bienal de São Paulo 139



 
fig. 84 -   Anúncio da 28ª Bienal de Arte de São Paulo

fonte: acervo digital  do Jornal o Estado de São Paulo, 
disponivel em  http://acervo.estadao.com.br/ 
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fig. 85 - Cartaz da 29ª Bienal de Arte de São Paulo (2010)

autores: André Stolarski, Aninha de Carvalho e Felipe Kaizer
fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo
Fundação Bienal de São Paulo
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fig. 86 -   Anúncio da 29ª Bienal de Arte de São Paulo

fonte: Arquivo Histórico Wanda Svevo
Fundação Bienal de São Paulo
criação: agência África
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fig.87 fig.88 fig.89

fig. 90 fig.91 fig.92

fig.93 fig.94 fig.95



Publicidade de arte contemporânea:da década 2000-2010
Peças internacionais

145

Figura 96 – anúncio feira de arte, Frankfurt, Revista Tema Celeste, Itália, 2002 ; Figura 97 – anúncio feira e exposição de 
arte, Chicago, USA, Revista Tema Celeste, Itália, 2002; Figura 98 – anúncio exposição, Dallas, USA, Revista Art in America, 
USA, 2001; Figura 99 –anúncio exposição,  Hamburgo, Alemanha, Revista Tema Celeste, Itália, 2002 ; Figura 100 – anúncios 
exposição, New York, USA, Revista Art News, USA, 1982 ;Figura 101 – anúncios exposição , Santa Fé NM, Watermild, NY, 
USA, Revista Sculpture, 2006 ; Figura 102 – anúncio exposições, Washington, New York, Frankfurt, Revista Flash Art, Itália, 
2005; Figura 103 – anúncio exposições, Boston, New York, Bonn, Revista Art News, USA, 1982 . (Fotos produzidas pelo 
autor)

fig.96 fig.97 fig.98

fig.99 fig.100 fig.101

fig.102 fig.103



Publicidade de arte contemporânea:da década 2000-2010
Peças internacionais

146
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agente de artista, Revista Art News, USA, 2005 ; Figura 106 – anúncio exposição, Miami, FL,USA, Revista ArteAldía, Argen-
tina, 2002; Figura 107 – anúncio exposição, Verona, Itália, Revista Arte Contemporânea, Itália, 2007; Figura 108 – anúncio 
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Figura 111 – anúncio feira de arte Bruxelas, Bélgica, Revista Flash Art, Itália, 2005; Figura 112 – anúncio de bienal, Sharjah, 
UAE, Revista Flash Art, Itália, 2005. (Fotos produzidas pelo autor)
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Figura 113 – anúncio exposição, Miami, FL, USA., Revista das Artes, Rio de Janeiro, 2010; Figura 114 – anúncio exposição 
San Domingo, Republica Dominicana, Revista ArteAldia, Argentina, 2005; Figura 115 – anúncio exposição, Firenze, Itália, 
Revista Arte Contemporânea, Itália, 2007 ; Figura 116 – anúncio exposição, Paris, França, Revista Beaux Arts Magazine, 
França, 2007 ; Figura 117 – anúncio de feira de arte, Buenos Aires, Argentina, Revista Lapiz, Espanha, 2009; Figura 118 – 
anúncio exposição, Veneza, Itália, Revista in Arte, Itália, 2007;Figura 119 – anúncio de web para exposição, Dinard, França, 
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Figura 122 – anúncio exposição, São Paulo, Brasil, Mapa das Artes, Brasil, 2008.Figura 123 – anúncio exposição, São 
Paulo, Brasil, Mapa das Artes, Brasil, 2008; Figura 124 – anúncio exposição, São Paulo, Brasil, Mapa das Artes, Bra-
sil, 2008   Figura 125 – anúncio de feira de arte, São Paulo, Brasil, Revista Bien’Art, Brasil, 2007; Figura 126 – folhe-
to convite de exposição (frente) São Paulo, Brasil, 2003; Figura 127 – folheto convite de exposição ( verso) São Paulo, 
Brasil, 2003. Figura 128 – folheto convite de exposição frente),São Paulo, Brasil, 2006.; Figura 129 – folheto convite de 
exposição (frente), São Paulo, Brasil, 2010; Figura 130 –  anúncio exposição, São Paulo, Brasil, Revista das Artes, Bra-
sil, 2010.; Figura 131 – anúncio de feira de arte, São Paulo, Brasil, Revista das Artes, Brasil, 2010; Figura 132 –  cartaz 
exposição, São Paulo, Brasil, 2010; Figura 133 – anúncio de bienal, São Paulo, Brasil, 2008; Figura 134 – anúncio ex-
posição, São Paulo, Brasil,  Folha de São Paulo,  2006; Figura 135 – banner de internet de  bienal, São Paulo, Brasil, 2010

fig.122 fig.123 fig.124 fig.125

fig.127 fig.128

fig.87

fig.126

fig.129 fig.130 fig.131

fig.132fig.134

fig.133 fig.135



Publicidade de arte contemporânea:da atualidade ( 2011-2013)  
Peças nacionais e internacionais
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Figura 136 – anúncio exposição, Berlin, Alemanha,  Revista ArtForum, USA, 2012 ; Figura 137 – anúncio ex-
posição, Istambul, Turquia, Revista ArtForum, USA, 2012; Figura 138 – anúncio exposição, Hong Kong, China,  Revis-
ta ArtForum, USA, 2012 ; Figura 139 – anúncio exposições, São Paulo, Brasil, Revista EfêmeroConcreto, Brasil, 2012;
Figura 140- folheto convite de exposição, Veneza, Itália, 2011; Figura 141 –anúncio exposição, São Paulo, Bra-
sil, Revista Bravo, Brasil, 2012; Figura 142 – anúncio exposição, Oak Park, Illinois, USA, Revista ArtForum, 2012; 
Figura 143 – anúncio exposição, São Paulo, Brasil, Mapa das Artes, Brasil, 2012; Figura 144 – banner de inter-
net de exposições, Brasil, 2012; Figura 145 – banner de internet de exposição, Miami, USA, 2012; Figura 146 – ban-
ners de internet de exposição, São Paulo, Brasil, 2010; Figura 147 – anúncio exposição, Bangalore, Índia, 2011; Fig-
ura 148 – anúncio de feira de arte,  São Paulo, Brasil, Revista Bravo, Brasil, 2012 ( Fotos produzidas pelo autor)
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Figura 149 – anúncio refrigerante, USA, anos 40; Figura 150 – anúncio de moda masculina, USA, anos 50 ; Figura 151 
– anúncio de refrigerante, USA, anos 70; Figura 152 – anúncio de automóvel,USA, anos 50 ; Figura 153 – anúncio de au-
tomóvel, USA, anos 50 ; Figura 154 – anúncio de fast food, USA, anos 70 ; Figura 155 – anúncio de eletrodoméstico, Brasil,  
2009 ;Figura 156 – anúncio  de laticínio, Brasil,  anos 90 ; Figura 157 – anúncio de bebida, internacional, 2010 ; Figura 158 
– anúncio interativo, Brasil, anos 2000 ; Figura 159 – anúncio de produto de higiene, Brasil, anos 2000 ; Figura 160 – anúncio 
interativo , Brasil, anos 2000;  Figura 161 – anúncio interativo, USA, anos 2000 ; Figura 162 – anúncio interativo com QR 
code, Brasil, anos 2000
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Figura 163 – anúncio de perfume, USA, anos 40; Figura 164 – anúncio de perfume, internacional, Revista Harper’s Bazaar, 
Brasil, 2012.; Figura 165 – anúncio de perfume, internacional,  anos 60 ; Figura 166 – anúncio de perfume, França, Revista 
Azart, França, 2007 ; Figura 167 – anúncio de perfume, internacional, Revista Harper’s Bazaar, Brasil, 2012; Figura 168 – 
anúncio de perfume, França, anos 2000;  Figura 169 – anúncio de perfume, internacional, Revista Harper’s Bazaar, Brasil, 
2012; Figura 170 – anúncio de perfume, internacional, 2011
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Anexo B -  Considerações adicionais sobre o cartaz publicitário 
 

 As origens do cartaz publicitário dos tempos modernos remontam ao pôster 

artístico do final do século XIX. Grandes e coloridos, graças ao desenvolvimento da 

impressão litográfica, levava “ilustrações que refletiam o estilo artístico da época e 

introduziram  uma nova estética de imagens econômicas e simplificadas, decorrentes dos 

meios utilizados para reproduzi-las. O que lhes dava um contexto preciso era o texto“( 

HOLLIS, 2010, p.5). Na virada para o século XX, o estilo decorativo Art Noveau conferiu 

ao cartaz um predomínio de ilustrações em toda superfície, detalhadamente trabalhadas, 

letras desenhadas com a eloqüência estilística, sinuosa e geométrica daquele estilo. Hollis 

aponta como nessa época os pôsteres adquiriram respeitabilidade cultural, tornando-se moda 

colecioná-los.  A ocorrência da I Guerra Mundial utilizou do que havia sido desenvolvido  

até à época da propaganda e expandiu sua importância e suas técnicas, tendo o cartaz como 

um de seus suportes preferenciais. O design alemão, “com imagens simples e bem 

organizadas e letras de textura densa, claramente desenhadas oferecem uma unidade gráfica 

que não se encontrava em outras nações” (HOLLIS, 2010, p.28). Neste período irromperam 

as manifestações do futurismo, com o italiano Tommaso Marinetti publicando o manifesto 

futurista e libertou as frases do convencional trajeto horizontal,  em seu livro “Zang Tumb 

Tumb” (1912), no que chamou de  “parole in libertá”.   

 
 “Nela, o poeta tentou achar equivalentes visuais para os sons 
através do uso de diferentes formatos e tamanhos das palavras. (…) – “ é 
preciso  destruir a sintaxe e espalhar os substantivos ao acaso..É preciso 
usar infinitivos… É preciso abolir o adjetivo..abolir advérbio.. é preciso 
que se confunda deliberadamente o objeto com a imagem que ele evoca… 
é preciso abolir até mesmo a pontuação.” (…) Mais do que tudo Marinetti 
percebeu que as letras que compunham as palavras podiam ser usadas 
quase como se fossem imagens visuais.” ( HOLLIS, 2010 , p.36) 
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fig.171. Capa do livro Zang Tumb Tumb de Tommaso Marinetti, 1912 ( disponível em: 
http://academiaflag2011.files.wordpress.com/2011/09/futurismo_marinetti.jpeg?w=300  acessado em 
24/Nov/2011) 
 

 O  próximo momento do design do cartaz publicitário  mostra a contribuição de 

duas importantes escolas européias  – a alemã Bauhaus,  e a holandesa De Stijl  - ao 

Construtivismo Russo, que irromperam nas décadas de 20 e 30 do século passado. A estas 

adicionar a contribuição do International  Typographic Style, chamado “estilo suíço” , 

desenvolvido nos anos 50. Estes estilos guardam tangências  e instauraram retóricas e 

estéticas fundadoras para o espaço publicitário do cartaz, que como veremos, ainda hoje 

reverberam e inspiram criações. Numa generalização com algum prejuízo em profundidade, 

pode-se afirmar que os progressos da estética iniciada pelos criadores alemães e pelo 

futurismo, interagindo com o panorama econômico e cultural  de inovações e rupturas do 

início do século passado, conduziram a um discurso visual bastante característico, de 

utilização vigorosa do espaço bidimensional, tipologias densas e livres da horizontalidade 

mas fortemente comprometidas com a composição concreta, estrutural do cartaz. Com 

economia de maneirismos, imagens impactantes de percepção visual imediata os cartazes 

desta época geraram imagens culturais marcantes. Nas figuras abaixo, exemplos de cartazes 

deste período ou inspirados nestas escolas. 

 

            
fig. 172. Cartaz   estilo construtivista, 1923 (disponível em  http://abcdesign.com.br/wp-
content/uploads/2009/08/16_cartazes_rodchenko3.jpg) fig 173. Cartaz da Bauhaus, 1923 (disponível 
http://www.arquitetonico.ufsc.br/wp-content/uploads/bauhaus1923.jpg ) . fig. 174.  Cartaz ao estilo De Stijl, 
19xx ( http://tipografos.net/designers/pion9.gif ). fig. 175.  Cartaz da escola International Typographic Style,  
1959 (disponível em http://www.smashingmagazine.com/2009/07/17/lessons-from-swiss-style-graphic-
design/). (Acessados em 08/12/2012) 
 

 Na atualidade, os criadores dos cartazes publicitários podem contar com todo os 

recursos discursivos instaurados pelas escolas anteriores, adicionados aos temas, 

visualidades, linguagens artísticas e aportes técnicos de seu tempo. Os cartazes das figuras 

abaixo, mostram  dois exemplos com estruturas do swiss style  e outro com uma inspiração 



 

 155 

hibrida, com a utilização de aspectos da Op Art (optical art), em uma imagem de estrutura 

reticular que sugere a imageria dos ambientes digitais, acrescida da liberdade de uso da 

tipologia nos espaços, entre outros aspectos.  

   

      
fig. 176, 177 e 178 - Cartazes da época atual, 2010 (disponível em: 
http://www.karenkavett.com/images/portfolio/posters/circle.jpg , http://www.creativereview.co.uk/cr-
blog/2008/july/obamas-simulacra e http://migre.me/dnV39   ( acessados em -6/out/2012) 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo C -  Entrevistas realizadas e depoimentos junto a curadores e profissionais da 
comunicação ligados à Bienal de Arte de São Paulo 
 
 
a) Perguntas Respondidas pelo Sr.  Agnaldo Farias, curador da 25ª e 29ª Bienal  
 
1) – O que é publicidade para o Sr.? 
 
É o processo de intermediação de informações entre um produtor e seu público. Um processo que 
eventualmente pode envolver tanto a definição precisa desse público, insumo fundamental para o 
produtor, quanto a criação dele mesmo, dado que não necessariamente ele é ciente da necessidade ou 
da importância de um determinado produto para sua vida. 
 
 
2 )-  Como a Bienal se comunica, informa e atrai seus públicos? A publicidade é necessária para a 
comunicação integrada da Bienal? Por que? 
 
Pensando em termos da experiência direta, de quem está do lado de fora da Bienal, na qualidade de 
visitante do parque, a Bienal se comunica já através do prédio onde ela acontece, de inequívoca 
monumentalidade, vale dizer, uma arquitetura altamente atrativa, como também através da obras que 
expõe, do modo com que são arranjadas no espaço expositivo; das discussões que cada uma delas 
enseja e suscita, da organicidade obtida no conjunto. Para que o público chegue até ela, a Bienal 
conta com mídia impressa - anúncios em jornais, revistas e outdoors, encartes, folhetos, folders, 
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cartazes, banners; mídia digital - jornais e revistas, o site e o hotsite da Bienal, além de redes sociais, 
blogs e outros dispositivos interessados em arte e cultura contemporânea.  
  
A Bienal vale-se ainda da rede educativa como um todo, que se espraia por professores e educadores 
informais ligados ao ensino fundamental, secundário e superior, em escolas, faculdades, centros 
culturais etc, além dos serviços educativos de instituições congêneres.  
  
Por fim, a Bienal promove debates, produz catálogos e toda uma massa de informações que ela 
divulga igualmente pelo seu hot site e através de links por ele facultado. 
 
3) -   A publicidade para a arte contemporânea e para a  Bienal deve ser feita de alguma forma 
diferenciada ou especializada?  

Os dois. Diferenciada porque não se trata de um produto qualquer, não a ponto de ser tratada por um 
generalista. Informar o público compreende também educá-lo, numa palavra, produzi-lo. Vai daí que 
o tratamento deve ser feito por publicitários especializados no assunto. A falta de conhecimento leva 
a resultados constrangedores, posto que o tratamento medíocre desse produto sofisticado, rebaixa-o 
levando consigo uma excelente oportunidade de esclarecimento da sua real importância. No caso da 
arte, nomeadamente a arte contemporânea, chama a atenção o modo amadorístico como 
habitualmente é tratada, invariavelmente pendendo para o chiste, para a gracinha, deixando evidente 
tratar-se do resultado de uma ignorância refugiada na pretensão, ou seja, de uma burrice. Nada contra 
o humor, é claro. Mas contra o humor idiota. A cultura não é assunto para idiotas e adeptos do 
besteirol.       
 
4) –  O que dizer sobre a interação e os papéis do designer e do publicitário na campanha integrada 
da Bienal? 
 
Fundamental. O problema é que a formação publicitária, isto do ponto de vista de quem recebe seus 
produtos, é muito mais superficial do que a do designer. Não vou entrar no âmbito dos textos, 
limitando-me ao da ilustração e dos produtos gráficos, onde é ostensivo a aplicação de técnicas 
consagradas ou o olhar mais ou menos acurado sobre o trabalho alheio. O designer tem perfil mais 
conceitual, dialogando mais de perto com o produto artístico, cuja extração conceitual é seu 
substrato, sendo assim desde Da Vinci, para quem "pintura é coisa mental". Por outro lado, o 
publicitário é um profissional experimentado da intermediação, aspecto que faz falta ao designer. 
Trabalharem juntos, em sintonia com a curadoria de uma Bienal, é um imperativo. 
 
 
5) – Há uma lógica para a segmentação dos públicos que irão receber as mensagens publicitárias e 
ter contato com as peças de campanha da Bienal? Ou a campanha integrada é feita considerando o 
público como único e homogêneo?  
 
Deve haver segmentação do mesmo modo como a exposição que conjuga trabalhos mais 
carismáticos, trabalhos que, sem menoscabo da inteligência, atacam mais os sentidos, por assim 
dizer, mais espetaculares, com outros mais intimistas, menos "barulhentos". O público, neste caso, e 
por definição, não é homogêneo. Atua em resposta a arte que sempre tem várias camadas 
significativas, e só será arte se tiver esse predicado, podendo atingir desde o mais ignorante, o mero 
diletante, até o espírito mais refinado. Por isso é perfeitamente desejável levar crianças para uma 
mostra. Ninguém é capaz de aferir a capacidade e o modo da arte atingir as pessoas. Mas é claro que 
pessoas que tem mais contato são naturalmente mais exigentes. Uma afirmação que vale para 
qualquer campo do conhecimento e da prática humanas. 
 
6) - O tema curatorial de cada Bienal deve ser, em outras palavras,  também o tema  da campanha 
publicitária?  

Depende. O tema da Bienal que acabou de ser realizada, por exemplo, era rigorosamente 
impraticável. Os temas podem ser mais acessíveis e projetados para atrair as pessoas. Um tema 
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críptico exige que a campanha volte-se mais para as obras, porque sempre haverá obras interessantes 
nesse particular. 
 
7-) Saber ou não saber da Bienal, por meio das peças da campanha publicitária, afeta em alguma 
medida a maneira como a pessoa interage com  e tem a experiencia  da  exposição?  
 
Acredito que sim, embora seja uma crença destilada numa certa reserva. A campanha pode sugerir 
que o evento é agradável, sensacional, quando deveria frisar para o caráter "estranho", insólito e 
frequentemente agressivo de alguns trabalhos. Lembremo-nos que a agressividade as vezes tem mais 
a ver com o modo como algo contrasta com o nosso ponto de vista do que pelo fato dele ser violento. 
Toda campanha relacionada com arte contemporânea deve olhar com atenção para o produto 
apresentado, certificando-se se ele se aproxima de uma classe de produto mais sedutor ou não, se ele 
é de difícil digestão.  
 
8) - Como se  pode perceber se uma peça ou campanha publicitária “acertou” ou “errou”  ao divulgar 
a Bienal? O que deve ser buscado e o que deve ser evitado? 
 
Creio que as duas respostas estão embutidas nas respostas anteriores.   

 

 

b) Perguntas Respondidas pela Sra. Stela Barbieri, Curadora do Educativo da Fundação 
Bienal de São Paulo desde a 29ª edição  e diretora da Ação Educativa do Instituto Tomie 
Ohtake em São Paulo. 

1) – O Educativo da Bienal vale-se de uma comunicação mais específica para atingir e atrair seus 
públicos?  
 
O Educativo Bienal tem sua própria equipe de Comunicação, o que inclui Fotografia, Imprensa, 
Redes Sociais e audiovisual. A intensidade de atividades requer uma boa cobertura e, para isso, o 
Educativo se utiliza de várias ferramentas para se comunicar com seus públicos. A comunicação 
mais direta com os professores e educadores sociais ou interessados em nossas formações ainda é 
realizada principalmente através do e-mail marketing. As inscrições para nossas formações são feitas 
online e seus endereços de e-mail são alimentados em nosso mailing. A partir daí, receberão 
comunicados trazendo informações sobre a programação, os encontros de formação em arte 
contemporânea, cursos e/ou comunicados em geral. Também utilizamos cada vez mais mídias 
sociais como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, porém percebemos que nosso grande 
público, os professores, ainda não utiliza essas ferramentas de forma massiva. O Facebook da Bienal 
tem hoje cerca de 103 mil seguidores de todos os lugares do Brasil. Postamos uma base de dois 
conteúdos diários nos momentos em que a Bienal não está em exposição e durante as mostras até seis 
postagens diárias. O interessante dessa comunicação é que é imediata e alcança pessoas que muitas 
vezes não conseguiríamos ou que não sabem o que faz um setor educacional de uma instituição 
cultural. Quanto ao Twitter, percebemos pouca repercussão, mas em eventos como em seminários, 
temos editado algumas frases e disponibilizado em tempo real. Essa cobertura trouxe boas 
repercussões e gera novos seguidores rapidamente pela força da marca Bienal. O YouTube tem se 
mostrado uma ferramenta fundamental. Todos os vídeos que produzimos são disponibilizados no 
canal Bienal e a cada dia ganham mais visualizações. Hoje, são conteúdos que os professores e 
educadores também utilizam em sua formação. 

Uma frente importante de nossa comunicação é a equipe de Relações Externas, coordenada por 
Helena Kavaliunas. Helena e Rosa Antunes, coordenadora de Voluntários, fazem inúmeras reuniões 
com diretores, coordenadores e professores de escolas públicas e privadas, com líderes comunitários 
e outros interessados de forma a entender como podemos atendê-los melhor. É um trabalho de escuta 
e retorno rigoroso, em que o primeiro vínculo se estabelece: um momento muito caro para nós, pois 
queremos que estas relações sejam duradouras e se fortaleçam a cada encontro e, para isso, 
precisamos cuidar delas de perto e com muito carinho. 
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2) –Em  sua visão as diversas ações e visibilidades do Educativo atuam como forma de atração de 
mais  pessoas para a exposição, expandindo a atuação das peças publicitárias? Como? 

Acredito que as ações do Educativo atraiam público para as mostras. Além disso, com nossas 
parcerias, trazemos uma grande diversidade de pessoas às exposições. A própria exposição e o hábito 
de visitá-la desde cedo, seja com sua família ou com a escola são ainda a maior divulgação possível. 
A programação paralela atrai um público diferente muitas vezes, que acaba voltando. Assim como os 
encontros de formação em arte contemporânea, em que as pessoas conhecem artistas, trabalhos e 
acabam por vir algumas vezes à exposição.  
 
3-) Saber ou não saber da Bienal, por meio das peças da campanha publicitária, afeta em alguma 
medida a maneira como a pessoa interage e tem a  experiencia  da exposição? 
  
Toda informação interfere na maneira como nos relacionamos com as coisas, ainda que não 
conscientemente. Mas, acredito que o contato com as obras, com a exposição, com o prédio, a 
interação com as outras pessoas, com os educadores, as ações, os encontros, as conversas 
possibilitem uma experiência única e pessoal. Muitas vezes, uma pessoa entra no pavilhão munido 
de ideias e pareceres, e acaba saindo revirado, com impressões e sensações que nem imaginava poder 
experimentar. A arte possibilita isso.  
 
 
c) Perguntas respondidas pela sra. Lisete Lagnado, Curadora da  27ª  Bienal 
 
(respondeu ao email de perguntas dizendo que , uma vez que não havia se envolvido na preparação 
da publicidade da edição de sua curadoria, recomendou consultar uma voz institucional que havia se 
envolvido.) 
 
 
 
 

d) Perguntas Respondidas por Felipe Taboada, Coordenador de Comunicação, Fundação 
Bienal de São Paulo, responsável sob a gerência de André Stolarki, pelo gerenciamento da 
assessoria de imprensa, produção de conteúdo e administração de sites (institucional e especiais 
das exposições), redes sociais e comunicação publicitária. 
 
1) O que é  publicidade para o Sr.?  
 
Sob meu ponto de vista, publicidade significa essencialmente o ato de difundir, propagar ou tornar 
algo público, seja para fins comerciais ou não.  
 
2) A publicidade é necessária para a Bienal? Por que e como?  
 
A publicidade para a Bienal assume diferentes graus de importância, tanto no plano da divulgação 
das exposições como no da comunicação da Bienal em seu sentido mais amplo. No contexto das 
mostras promovidas pela instituição, as campanhas ganham relevância sob dois pontos de vista: 
como comunicação das marcas dos patrocinadores dos eventos - uma vez que as campanhas são item 
de contrapartida ao engajamento das empresas, e também como divulgação/difusão do evento 
propriamente dito. Falando especificamente sobre o seu papel na divulgação/difusão do evento e, em 
última instância, como estratégia para atração de público, eu diria que a publicidade é sim bastante 
importante, mas não absolutamente necessária. 
 
3) Quem brifa(solicita) e quem aprova a campanha integrada da Bienal?  
 
O briefing das campanhas publicitárias das exposições bienais é feito pela Coordenação de 
Comunicação da instituição, juntamente - sempre que possível - com o curador da exposição e/ou 
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membro da equipe curatorial além do curador(a) do setor Educativo da Bienal. A aprovação final 
também é colegiada e inclui a participação do Diretor Superintendente da instituição.  
 
4) A publicidade para a arte contemporânea e para a  Bienal deve ser feita de alguma forma 
diferenciada ou especializada?  
 
Não necessariamente, mas acho que a própria natureza do objeto a ser comunicado (arte 
contemporânea) e o seu contexto (das exposições bienais), geralmente exige um processo de 
'diferenciado' de criação em relação à publicidade tradicional.       
 
5) Pode discorrer sobre a interação e os papéis do designer e do publicitário na campanha integrada 
da Bienal?  
 
A interação entre publicitário e designer é fundamental nas campanhas da Bienal, uma vez que a 
linguagem visual das campanhas deve refletir - mesmo que com certa independência e autonomia 
criativa - as regras básicas da identidade visual das exposições (tipografia, cores, sinais etc).  
 
6) Há uma lógica para a segmentação dos públicos que irão receber as mensagens publicitárias e ter 
contato com as peças de campanha da Bienal? Qual é, em linhas gerais? Ou a campanha integrada é 
feita considerando o público como único e homogêneo?  
 
Dadas as limitações orçamentárias, as três últimas campanhas das mostras promovidas pela 
Fundação Bienal (29ª Bienal, mostra Em nome dos artistas e 30ª Bienal) foram feitas considerando o 
público como único e homogêneo. 
.  
 
 
7) O tema curatorial de cada Bienal deve ser, “em outras palavras”, também o tema da campanha 
publicitária? 
  
Não necessariamente, mas retomando a questão da 'especialização' ou 'diferenciação' da publicidade 
para a arte contemporânea e exposições bienais, penso que, de maneira geral, a própria linguagem 
publicitária e seus espaços de ativação não são os mais adequados para a comunicação do tema 
curatorial e sua compreensão pelo público. Essa compreensão é compartilhada tanto pela área de 
Comunicação da Bienal e curadoria das mostras, quanto pela criação da agência. Sendo assim, nas 
últimas campanhas desenvolvidas, optou-se por 'descolar' o discurso conceitual do conteúdo das 
mensagens publicitárias. Isso não significa, no entanto, que as campanhas tenham que assumir um 
tom meramente institucional. Desde que haja equilíbrio e diálogo entre instituição, agência e 
curadoria, há sim possibilidade de se criar narrativas. 
 
8) Saber ou não saber da Bienal, por meio das peças da campanha publicitária, afeta em alguma 
medida a maneira como a pessoa interage com  e experiência  a exposição? A meu ver, não. Como 
cometei na questão acima, não buscamos induzir a leitura do espectador ou moldar sua experiência 
através da publicidade. 
 
9) Como o Sr. pode perceber se uma peça ou campanha publicitária “acertou” ou “errou”  ao 
divulgar a Bienal? O que deve ser evitado?  
 
Na minha opinião, uma boa campanha é aquela cuja construção é resultado do diálogo positivo entre 
instituição, curadoria e agência.   
 
 
 
 
Anexo D  -  Diagramas de visões sobre correlações entre escolas e movimentos da arte 

moderna e  contemporânea 
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 Estes interessantes gráficos exemplificam em imagens algumas das tentativas, de 

categorização e rotulagem da arte moderna à contemporânea, esforço ontológico de menos interesse 

dos artistas, e mais atrativo aos outros agentes do campo da arte contemporânea, como jornalismo 

especializado, especialistas, empresários e agentes, avaliadores, historiadores,etc. 

         

 

  
figs.179 e 180.   Quadros com proposições de de origens  e derivações dos movimentos artísticos do sécs XX e 
XXI ( preparados por autores diferentes) ( fontes: http://www.edwardtufte.com/bboard/images/0000yO-774.gif 
e http://migre.me/deC59 acesso emem 8/ago/2011) 
 

 

 

Anexo E 

Artistas, Revistas, Periódicos e websites especializados ou voltados à arte contemporânea, 

que foram pesquisados nesta dissertação, referenciados aqui. 

 
- Artistas Contemporâneos pesquisados  
 
Louise Lawler 
Jeff Koons 
Demian Hirsh 
Cindi Sherman 
Jackson Pollock 
Andy Wahrol 
Marcel Duchamp 
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Tom Sachs 
J.M. Basquiat 
Beyus 
Adriana Varejão  
Vick Muniz 
Entre outros 
 
- Jornais, revistas, guias e sites sobre arte e arte contemporânea, ou com expressivos 
editoriais de arte, pesquisados e recomendados  
 
Revista Select 
Revista Das Artes 
Revista Bravo 
Revista Cult 
Guia da Folha de São Paulo 
Guia Divirta-se do Estado de São Paulo 
Revista Vejinha 
Revista Serafina 
Revista ARTE!Brasileiros 
Revista Efêmero Concreto 
Mapa das Artes 
 
Revista  ART News (USA) 
Revista  Art Now (USA) 
Revista Beaux Arts ( França) 
IL GIORNALE DELL’ARTE (Itália)  
Revista  Arte Contemporanea (Itália)  
Revista  AZART (França) 
Revista BARZÓN ( Argentina) 
Revista  LAPIS (Espanha) 
Revista ARTE ALDÍA(USA) 
Revista L’OFFICIEL de Galeries & Musées (França) 
Revista ARTE ( Itália) 
Revista FLASH ART ( Itália) 
(entre outros) 
 
- Websites de arte, arte contemporânea ou conteúdo artístico-cultural expressivo, 
consultados e recomendados  
 
Art Price - http://web.artprice.com/start.aspx?l=en  
Art News Magazine  http://www.artnews.com/ 
Associação Brasileira de Arte Contemporânea ( contém links para diversas galerias nacionais de arte 
contemporânea)   http://abact.com.br/   
(entre outros) 
 
 
Anexo F 

 
O gráfico da abaixo apresenta de maneira  sintética mas  eloqüente, como os Estados 

Unidos, a Grã-Bretanha e as principais nações industrializadas da Europa ascenderam em 

importância, frente à povos e nações das épocas anteriores. Esses eram exatamente os países 

nos quais a produção e o comércio se agigantavam potencializando o consumo e onde, cada 
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vez mais, a propaganda1,  ferramenta pragmática de atrair e induzir a que os bens e serviços 

fossem consumidos, tinha seu território de maior atuação e desenvolvimento. 

 

           
fig 181 .  Evolução esquemática das participações nacionais no PIB mundial, últimos 2.000 anos.  
Disponível em http://www.ritholtz.com/blog/2010/08/history-of-world-gdp/ (acesso em 12/Nov/2012) 
 

 

 

Anexo G -   Matérias sobre o mercado de  arte contemporânea no Brasil 
 
 
- Matéria 1: 
 
“ Arte Contemporânea no Brasil cresce 44% em dois anos 
O volume de negócios de arte contemporânea no Brasil cresceu 44% nos últimos dois anos. O 
número é de pesquisa inédita da Associação Brasileira de Arte Contemporânea (ABACT) que, em 
parceria com a Apex-Brasil, participa, a partir de amanhã, do ArtRio. A pesquisa foi feita com 32 
galerias (as maiores do país entre as 54 sócias da ABACT em sete estados) e a ideia é atualizá-la 
todo ano. Ela aponta tendências e começa a jogar luz sobre um setor que, costumava-se acreditar, 
operava de forma pouco transparente, muitas vezes na informalidade e jamais revelava os segredos 
de seus negócios – diz a advogada e pesquisadora Ana Letícia Fialho, coordenadora da pesquisa do 
Programa Setorial Integrado de Arte Contemporânea ABACT-Apex.Outros dados chamam a atenção 
no setor: a média de pessoas empregadas de forma regular nas galerias é de 7,75 e os empregados 
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com carteira assinada representam a maioria, a média é de 5,22. Cada galeria representa, em média 
24 artistas, num total de 800. A média percentual de novos artistas que entram no mercado é de 
23,6%.  Esse dado fala da capacidade das galerias de lançarem novos nomes, o que envolve um certo 
risco, mas é fundamental para a renovação e expansão do mercado – explica Ana.Os números ainda 
mostram que cerca de 48% dos artistas representados pelas galerias brasileiras estão em coleções 
internacionais e cerca de 18% são representados por galerias estrangeiras. O preço médio das obras 
mais baratas é de R$ 1 mil e 100 e as obras mais caras têm preço médio de R$ 540 mil.Mas são os 
negócios gerados no Brasil que mais têm impulsionado o crescimento do setor. A economia 
brasileira passou ao largo da crise internacional, aquecendo o mercado de arte. Uma estimativa 
conservadora, segundo Ana, é de que as galerias mapeadas movimentem anualmente cerca de US$ 
100 milhões.Por trás desse crescimento estão os colecionadores privados brasileiros, que não só 
estão investindo mais, mas se tornando mais numerosos. Eles movimentam cerca 66% das vendas, 
enquanto as instituições nacionais representam apenas 8%. 

Por Jorge Felix com Klinger Portela . Coluna Poder Econômico do Site IG, postado em 12/09/2012 
http://colunistas.ig.com.br/poder-economico/2012/09/12/arte-contemporanea-no-brasil-cresce-44-em-dois-
anos/  acesso em 04/11/2012 
 
 
- Matéria 2 
 
“ARTE, UM NEGÓCIO SUSTENTÁVEL 
 
Nos últimos dois anos, o volume de negócios das galerias cresceu, em média, 44 %, bem acima de 
muitos outros setores da economia 
O mercado de arte contemporânea no Brasil vive atualmente um momento singular e muito 
positivo, de amadurecimento e expansão 
Nos últimos dois anos, o volume de negócios das galerias cresceu, em média, 44 %, bem acima de 
muitos outros setores da economia. A necessidade de mapear o setor resultou na realização de uma 
pesquisa inédita visando conhecer o perfil, o tamanho, o grau de profissionalização e 
internacionalização das galerias do mercado primário. Encomendada pela Associação Brasileira de 
Arte Contemporânea (Abact) e o programa setorial integrado Abact-Apex-Brasil, a pesquisa – que 
deverá ser ampliada e realizada anualmente – abarca em uma primeira etapa 32 galerias de arte 
contemporânea e traz dados inéditos, aponta tendências e começa a jogar luz sobre um setor que, 
costumava-se acreditar, operava de forma pouco transparente, muitas vezes na informalidade e 
jamais revelava os segredos de seus negócios. A pesquisa contempla o mercado primário de arte 
contemporânea, ou seja, galerias que representam artistas em atividade. O trabalho de representação 
envolve muito mais do que a comercialização de obras. O valor econômico, estabelecido pelo 
mercado, constrói-se com base no valor simbólico aferido por outras instâncias do sistema das artes, 
como a institucional e a crítica. O trabalho da galeria consiste em fomentar a valorização simbólica e 
econômica dos artistas que representa. 

 A média de pessoas empregadas de forma regular para as galerias é de 7,75 e os empregados 
com carteira assinada representam a maioria, a média é de 5,22. Isso aponta para uma forte 
formalização do setor em relação ao quadro funcional, contrariamente à tendência à precarização das 
relações de trabalho observada em outros segmentos da cultura. Além da equipe permanente, há uma 
gama enorme de colaboradores e prestadores de serviços. No centro dessa cadeia encontram-se os 
artistas. Cada galeria representa de 12 a 39 nomes, dependendo de sua estrutura. A média é de 24 
artistas por galeria e o universo total é de cerca de 800 pessoas, onde estão desde profissionais com 
carreiras altamente consolidadas até outros em início de carreira. A média porcentual de novos 
artistas, que entram no mercado pela primeira vez, é de 23,6%. Esse dado fala da capacidade das 
galerias de lançarem novos nomes, o que envolve certo risco, mas é fundamental para a renovação e 
expansão do mercado.Outro dado que merece destaque é o alto nível de internacionalização dos 
artistas, avaliado nesta pesquisa pela presença em coleções internacionais públicas e privadas e 
representação por galerias estrangeiras. Cerca de 48% dos artistas representados pelas galerias 
brasileiras estão em coleções internacionais e cerca de 18% são representados por galerias 
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estrangeiras. Infelizmente, as instituições brasileiras não acompanham tal movimento e encontram-se 
totalmente defasadas em relação à produção contemporânea. A falta de recursos não deve ser o único 
problema, pois hoje no mercado o preço médio das obras mais baratas é de R$ 1.100 e as mais caras 
têm preço médio de R$ 540 mil. Fica evidente, portanto, que, além de recursos, o colecionismo 
institucional carece também de linhas curatoriais claras e coerentes. Isso explica por que a produção 
contemporânea brasileira está mais bem representada em coleções privadas no Brasil e em outras 
privadas e institucionais no exterior do que nas instituições brasileiras.É importante entender o 
contexto das recentes mudanças da cena artística internacional. Foi nos anos 1990 que agentes do 
sistema das artes dos Estados Unidos e da Europa passaram a buscar em regiões “periféricas” uma 
“renovação controlada da oferta”, dando início a uma expansão das fronteiras do mapa internacional 
das artes. Somente no fim dos anos 2000 é que observamos de fato o início de uma descentralização 
e multiplicação dos circuitos de legitimação e uma revisão da “história internacional” da arte 
moderna e contemporânea. 

Internacionalização do mercado 

O nível de internacionalização de uma galeria não deve ser avaliado apenas com base no seu volume 
de vendas no exterior, e sim tendo em conta sua capacidade de articulação e circulação, 
reconhecimento e visibilidade no plano internacional. Mais de 50% das galerias contempladas na 
pesquisa estão, em alguma medida, internacionalizadas, e 34% delas têm uma inserção significativa 
e constante no mercado internacional.Nesse universo, 81% das galerias afirmaram apoiar financeira e 
logisticamente a participação de seus artistas em exposições internacionais. Outras 37% mantêm 
parcerias com galerias no exterior e quase 70% afirmam ter clientes estrangeiros. As galerias 
informaram ainda que a maioria dos seus clientes internacionais encontra-se nos Estados Unidos, 
Europa e América Latina, e algumas também têm clientes na Ásia e no Oriente Médio. As feiras são 
apontadas como o principal cenário para a conquista desses colecionadores.As feiras brasileiras são 
responsáveis por, em média, 29% do volume anual de vendas das galerias, havendo uma variação de 
10% a 60%. Para as galerias que atuam no mercado externo, as feiras internacionais são a principal 
plataforma de vendas: 95% das exportações são negociadas durante esses eventos. Apesar dos altos 
custos e do acesso restrito, a participação das galerias brasileiras em feiras internacionais cresceu nos 
últimos dois anos, participação essa que reflete positivamente no volume das exportações, que 
cresceu cerca de 40% entre 2010 e 2011 (dados da Apex-Brasil referentes às galerias mapeadas).Mas 
são os negócios gerados no Brasil que mais têm impulsionado o crescimento do setor. A economia 
brasileira passou ao largo da crise internacional, aquecendo o mercado de arte. Uma estimativa 
conservadora é de que as galerias mapeadas movimentem anualmente cerca de US$ 100 milhões. Por 
trás desse crescimento estão os colecionadores privados brasileiros, que não só estão investindo 
mais, como também se tornando mais numerosos. Eles movimentam cerca de 66% das vendas, 
enquanto as instituições nacionais representam apenas 8%.Tal dinâmica tem chamado a atenção de 
agentes do mercado internacional, altamente competitivos e profissionalizados; de instituições 
consagradas, como o MoMA e a Tate Modern, nos quais colecionadores brasileiros são convidados a 
integrar (e financiar) os comitês de aquisição; assim como de outros museus internacionais, que cada 
vez mais buscam no Brasil recursos para viabilizar seus projetos expositivos. Tal cenário traz 
desafios e oportunidades.Para enfrentá-los, iniciativas do setor privado, como as capitaneadas pela 
Abact, voltadas à expansão, profissionalização e internacionalização das galerias, são importantes, 
mas não suficientes. Devem somar-se a elas políticas públicas voltadas à profissionalização de todas 
as instâncias do sistema das artes. Somente um sistema de artes organizado e fortalecido 
internamente, consciente de suas fragilidades e qualidades, conseguirá se posicionar, expandir e 
internacionalizar de forma sustentável e tornar-se menos vulnerável às oscilações de contextos 
econômicos, de ordem doméstica e internacional. 

Por Ana Letícia Fialho,  no website da revista Select, disponível em 
http://www.select.art.br/article/reportagens%20e%20artigos/arte-negocio?page=unic , acessado em 16/11/2012 
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Anexo H -  – Uma das principais peças cristalizadoras da motivação desta pesquisa: o 
anúncio da F/Nazca Saatchi&Saatchi para a Exposição de Matisse na Pinacoteca do Estado 
de São Paulo. 
 
 

                
fig.182 
 
 
(o texto do anúncio) 
 
Aos que estão cercados por cinza de todos os lados 
Aos que estão rodeados de computadores, esverdeando dentro de escritórios 
Aos que estão parados, ladeados por carros num trânsito dos infernos 
Aos que estão encaixotados dentro de elevadores 
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Aos que estão isolados por paredes, curando-se de gripe suína 
Aos que estão espremidos dentro de conduções 
Aos que estão cercados de carteiras, focados numa grande lousa 
Aos que estão desaparecendo dentro de uma fina garoa 
Aos que estão sendo consumidos por sofás 
Aos que estão completamente cercados pela pressa 
Aos que estão totalmente possuídos por multiplicar dinheiro 
Aos que estão rodeados por santos e rezas 
Aos que estão absorvidos pelo desejo de vingança 
Aos que estão cercados por recém-nascidos  berrando em suas pequenas camas de acrílico 
Aos que estão no meio de uma confusão que não lhes diz respeito 
Aos que estão cercados por comprimidos 
Aos que estão rodeados por assombros 
Aos que estão dominados pela fúria 
Aos que estão rodeados de enormes vitrais com um rodinhos e sabão 
Aos que estão comprando a idéia de uma sociedade de consumo 
Aos que estão observando os fumantes consumindo suas ampolas fora de estabelecimentos 
Aos que estão tensos numa pequena sala que antecede a entrevista de emprego 
Aos que estão cercados de tristezas e de entes queridos num cemitério 
Aos que estão rodeados de madames mal- educadas numa lavanderia 
Aos que estão em seus casulos, protegidos por enormes grades e cercas elétricas 
Aos que estão com a cabeça em parafuso 
Aos que estão prestes a fazer um pedido de casamento 
Aos que estão rodeados por advogados numa audiência de separação 
Aos que estão cobertos por jornais, dormindo em bancos 
Aos que estão no centro de uma roda de contas a pagar 
Aos que estão tendo seus pulmões consumidos  por gases de álcool e gasolina nos postos das 
esquinas 
Aos que estão desistindo do convívio humano e se cercando de animais de estimação 
Aos que vivem rodeados do prazer de dizer que estão faltando alguns documentos 
Aos que estão cobertos de medo e pânico 
Aos que estão querendo trocar de sexo 
Aos que estão tomados por tristes lembranças da infância 
Aos que estão sobrecarregados pelo esforço de puxar carroças pelas ruas 
Aos que estão rodeados de enormes labaredas, tentando contê-las com mangueiras 
Aos que estão cercados e sendo consumidos por um cotidiano tolo 
Aos que estão cercados de segredos 
Aos que estão cercados pelo sentimento de culpa 
Aos que estão no centro de uma importante questão 
Aos que estão cobertos de graxa embaixo dos eixos de veículos 
Aos que estão cercados de tapinhas nas costas 
Aos que estão acabrunhados porque levaram um pé na bunda  
 Aos que estão acobertados por um disfarce 
Aos que estão cercados de teorias 
Aos que estão envoltos em mentiras 
Aos que estão cercados de bisturis, sendo abertos em mesas cirúrgicas 
Aos que estão atarefados com os afazeres domésticos 
Aos que estão cercados por gerúndios em telefones 
Aos que estão rodeados por máquinas barulhentas,perdendo a audição 
Aos que estão sedentos por sentir algo 
Aos que estão cercados por familiares, lutando contra um vício 
Aos que estão certos de não crer em nada 
Aos que estão construindo um corpo escultural e esquecendo da mente 
Aos que estão cheios de não me toques 
Aos que estão perdendo a razão 
Aos que estão cercados por um império, perdendo a noção de valores 
Aos que estão aqui somente para criticar 
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Aos que estão consumidos pelo desejo de voar 
Aos que estão sucumbindo à corrupção 
Aos que estão sendo corroídos pela depressão 
A todos vocês, a luz e as cores de Matisse 
A todos vocês e mais aos esquecidos. 
 
MATISSE 
PINACOTECA 
5/09-1/11 
 
 
(fonte: Anúncio Folha de São Paulo, Ilustrada , quinta feira, 1º de out/2009, p.E3. Agência: 
F/NAZCA. Saatchi&Saatchi, Direção de Criação: Fabio Fernandes e Eduardo Lima. Redação: 
Eduardo Lima. Direção de arte: João Linneu) 
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