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RESUMO 

A Pop Art foi e continua sendo relevante como forma de expressão de arte, mantendo 

sua influência até os dias de hoje. Partindo deste princípio, este artigo demonstrou 

inicialmente o contexto histórico do surgimento deste movimento, com sua linguagem, 

propósitos, estética e técnicas, como também explanou sobre o movimento que o 

antecedeu, o Expressionismo Abstrato. Assim, por meio de pesquisa bibliográfica, 

este artigo pretende debater a atual contribuição da Pop Art para a publicidade, 

compreender a forte relação entre a sociedade do consumo e as técnicas publicitárias 

e explanar os artistas que foram ícones reconhecidos no mundo da arte. Desta forma, 

este artigo tem por finalidade contribuir para a área da comunicação, pois examina a 

influência deste movimento, Pop Art, que traz uma linguagem figurativa sendo de fácil 

interpretação do público, pois em suas obras continham elementos conhecidos do 

cotidiano, assim influenciando até a atualidade o desenvolvimento de novas peças 

publicitárias. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No século XXI, o movimento pós-moderno da Pop Art se faz bastante presente 

no que se diz respeito ao valor cultural, econômico, histórico e principalmente ao que 

trouxe de forma direta para a publicidade. Por ter surgido numa época de grande 

impacto para todos, após a Segunda Guerra Mundial, momento de grande 

transformação da sociedade e da economia, renovou-se a forma de se fazer arte cada 

vez mais crítica. 

Tendo em vista que suas obras surgiram e revolucionaram a cultura de massa, 

logo atingiu todos os meios de comunicação, este estudo se faz importante para os 

profissionais de comunicação, pois como parte da história, há também os propósitos 

e ideais que podem contribuir para a criação de novas peças publicitárias e métodos 

para o desenvolvimento midiático, podendo se renovar com o passar dos anos. 

A proposta deste estudo foi buscar compreender de que forma o movimento 

artístico da Pop Art influencia na publicidade, visando apresentar um valor histórico 

maior para as futuras criações publicitárias que o mercado irá receber. Por meio de 

uma abordagem qualitativa para o seu desenvolvimento, se fez necessário a análise 

dos dados a respeito da história do movimento. Foi feito um levantamento bibliográfico 

utilizando a técnica de documentações indiretas, descrevendo, estudando e 

entendendo cada aspecto analisado. 



2. OBJETIVOS 

Este artigo tem por finalidade abranger a relação ao movimento da Pop Art com 

o mercado publicitário atual, logo, a análise e comparação de dados nas quais foram 

identificados sua história, desde seus princípios, suas obras e toda a sua relação com 

a Publicidade foi concluinte para este estudo. 

3. METODOLOGIA 

Este estudo foi realizado a partir da abordagem qualitativa, por meio de 

pesquisa bibliográfica, no qual primeiramente foi analisado toda sua história através 

de documentações indiretas como artigos, livros e obras, desde seu surgimento, 

características e técnicas, principais artistas e os propósitos por trás de cada um deles. 

Buscou compreender sua forte relação com o consumismo e a publicidade. 

Contextualizando todos estes dados coletados trazendo-os para o nosso cotidiano de 

forma a se encaixar com nossa atual propaganda. Pretendendo contribuir para a área 

da comunicação, examinando a influência deste movimento para o desenvolvimento 

de novas peças publicitárias, pois analisa fatores fortes que continuam sendo 

relevantes e de grande pauta no nosso dia-a-dia, como a produção em massa e 

consumo desenfreado que afetam toda uma sociedade. 

4. DESENVOLVIMENTO – EXPRESSIONISMO ABSTRATO 

Este movimento artístico - Expressionismo Abstrato - foi originado num 

período pós segunda guerra mundial, época de grande impacto psicológico e 

reconstrução da sociedade. Considerado um dos principais movimentos de arte 

contemporânea, os artistas estavam buscando um novo conceito para a criação de 

suas obras que pudessem atingir a aprovação e o reconhecimento do público, já que 

a realidade baseada no patriotismo não estava mais em vigência. Por sua vez, o 

contexto demonstrava a necessidade de produção em massa, havia também uma 

preocupação política quanto aos traumas deixado pela guerra. 

Neste processo, os artistas passaram a explorar as verdades de seu próprio 

inconsciente, buscando expressá-las. Levando em consideração os acontecimentos 

sociais, surgiu então a principal característica do movimento, o que torna as obras tão 

fortes, únicas e atrativas, como já dizia Silva (2014, p. 26) “A importância do 

inconsciente e a valorização da psique pelos artistas americanos desse período são 

indissociáveis do contexto dramático da Segunda Guerra Mundial”. 

Dentre os diversos artistas do Expressionismo Abstrato, está um dos mais 

enaltecidos do movimento, Paul Jackson Pollock, norte-americano nascido em 1912. 



Pollock buscava se expressar a partir do seu interior, suas artes mantinham fiéis os 

sentimentos e ideias em forma abstrata, fazendo a utilização excessiva de cores, se 

desapegando dos padrões artísticos anteriores ao deixar de lado a forma figurativa.  

Com Pollock, surgiu o método Action Painting (Pintura de Ação). Action 

Painting é um método de produção artística que banaliza a forma de pintura com 

traços previamente pensados. É um método que mantém sua extrema relevância, pois 

consiste em movimentos corporais, de forma livre e espontânea, trazendo um 

resultado imprevisível, conforme demonstra Silva: 

Ele reconhecia na pintura gestual um momento de singular mutação: 

era definitivamente abandonada a função representacional, e o gesto, 

não subordinado à razão, libertava-se dos valores sociais – estéticos, 

políticos ou morais. SILVA, 2014, p. 33. 

Neste panorama o pintor deixava de ser apenas o autor de suas obras, ele 

permitia que seu corpo falasse por si só, fazendo movimentos irregulares, como 

mostra na Figura 1. Ao criar, Pollock esperava fortemente que o observador pudesse 

trazer a liberdade de seu inconsciente. 

Figura 1 – Autumn Rhythm (Number 30) 

 

Fonte: Metropolitan Museum of Art [US] 

4.1. História da Pop Art e sua Relação com o Consumismo 

Com as transformações tecnológicas a todo vapor, a política e a economia 

passando por diversos conflitos, surgiu uma grande necessidade de produção em 

massa. Viviam um caos de consumo desenfreado, onde a Indústria passou a ter seu 

trabalho redobrado para atender a demanda. Neste processo, os artistas que como 

grandes retratadores do contexto onde vivem, passaram a ter seus olhares cada vez 

mais críticos para toda esta revolução, e como parte disso, fizeram surgir um novo 

movimento artístico, a Pop Art.  



A Pop Art foi um movimento artístico surgido nos Estados Unidos e na 

Inglaterra em 1955, seu maior reconhecimento e desenvolvimento ocorreu em 

meados da década de 60, nesta época as pessoas passaram a ter cada vez mais o 

acesso à cultura. Este movimento artístico estava destinado a se aproximar da grande 

massa, todos os meios de comunicação e arte estavam em seu ápice da arte popular, 

a publicidade, desenho industrial, cartazes e revistas ilustradas. O termo Pop Art foi 

usado pela primeira vez por Lawrence Alloway, um crítico de arte membro do 

Independent Group que utilizou do termo para nomear todas as novas peças que 

estavam sendo criadas nos meios de comunicação de massa. 

A Pop Art se contrapôs ao Expressionismo Abstrato, tendo como 

característica uma forte linguagem figurativa, fazia grande alusão ao cotidiano 

americano e inglês. Recebeu rótulos e títulos, ficou conhecida como sendo Popular; 

Transitória; Descartável; Barata; Produzida em Massa; Jovem; Espirituosa; Sexy; 

Glamourosa; Lucrativa. 

4.2. Pop Art Britânica 

Tendo em vista que a Pop Art é genuinamente britânica e norte-americana, 

mesmo que ligadas por um só elo e contendo os mesmos propósitos críticos sobre o 

mundo consumista, há alguns traços e características próprias de cada uma delas. 

Ainda no contexto pós-guerra, os artistas britânicos viram na arte uma nova 

forma de se desapegar de antigas tradições, olhando para fora de seu próprio convívio 

e rotina. Foi onde houve a formação do Independent Group, se apropriando de uma 

forte conexão com a linguagem de marketing americano, ou seja, os artistas britânicos 

estavam constantemente apoiados a uma cultura que não os pertencia. Era uma 

forma de expor suas opiniões, suas críticas e seus olhares sobre o paraíso 

consumista. 

Dentre muitas características fortes da Pop Art britânica, estão suas técnicas 

de criação e a principal delas é a técnica de colagens, muito utilizada pelos principais 

artistas ingleses, Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton e Peter Blake. Todas com o 

propósito de repassar para a sociedade como a cultura do consumo estava cada vez 

mais em suas vidas, seja em suas casas, nas ruas, as propagandas com produtos e 

serviços estavam por toda parte. Os recortes eram feitos de materiais como revistas 

e jornais, aproveitando todo tipo de anúncio de produtos, que logo eram colados juntos 

formando uma única imagem representativa do que estava sendo vivido. 



Uma das primeiras obras de grande repercussão e reconhecida como sendo 

do movimento da Pop Art britânica, foi a obra de colagens de Richard Hamilton, um 

pintor e artista de colagem britânico nascido em 24 de fevereiro de 1922, também 

membro da Independent Group. A obra com seu título “O Que Exatamente Torna os 

Lares de Hoje Tão Diferentes, Tão Atraentes?” como mostra na Figura 2.  

Figura 2 – O Que Exatamente Torna os Lares de Hoje Tão Diferentes, Tão Atraentes? 

 

Fonte: Mundo Pop Art 

Estes recortes foram retirados de centenas de revistas e jornais americanos, 

que continham diversas campanhas publicitárias e elementos relativos ao consumo 

desenfreado, logo, esta colagem foi criada como forma de criticar a nova rotina em 

que viviam, foi concebida como pôster para um catálogo de exposição. Como 

descreveu Santos: 

O pôster, como a colagem passou a ser comumente identificada, 

apresenta uma cena doméstica construída com o auxílio de anúncios 

deslocados de revistas de grande circulação. Nesta cena doméstica, 

um casal é igualado a alguns objetos da vida moderna exibida – TV, 

aspirador de pó, enlatados, produtos em embalagens, vistosas etc. 

SANTOS, 2014, p. 213 

A arte estava atraindo os olhos do mundo para a Inglaterra, momento onde os 

artistas se viram preparados para deixar de se voltarem para a cultura norte-

americana e passar a valorizar em todas as obras a cultura e realidade de seu próprio 

país. 



4.3. Pop Art Norte-Americana 

Os norte-americanos, por mais que mantenham grande crédito na Pop Art, 

surgiu pouco depois da Pop Art britânica. Os artistas americanos estavam sempre 

desenvolvendo seus trabalhos baseados na realidade crua, fruto de sua própria 

vivência e cultura. 

Os artistas norte-americanos trabalhavam sozinhos, até surgir a oportunidade 

das exposições de arte que já eram realizadas pelos britânicos, assim, os artistas 

finalmente tiveram seu reconhecimento como sendo representantes norte-americanos 

da Pop Art. As características da Pop Art norte-americana era de fácil reconhecimento, 

faz uso de cores fortes, extremamente saturadas, a arte é a própria explicação de sua 

existência, tendo a crítica claramente perceptível.  

Uma das personagens mais marcantes e de maior reconhecimento foi Andy 

Warhol. Andy Warhol foi um pintor e cineasta nascido no dia 6 de agosto de 1928, em 

Pensilvânia, nos Estados Unidos. Um dos mais populares artistas do movimento, o 

artista americano que revolucionou a relação entre arte e propaganda. De acordo com 

de Sá et al.: 

Utilizando-se de uma reprodução mecânica (entre os métodos, a 

serigrafia), ao invés do trabalho manual, criticava, apontava e 

representava impessoalidade de personalidades públicas e objetos 

produzidos em massa para o consumo, utilizando-se da sedução 

através de imagens. SÁ et. al. 2012, p. 4 

Warhol utilizava-se muito da técnica de Tautologia, que seria uma repetição 

infinita de uma mesma ideia, o que nos remete a produção em grande escala e as 

críticas desta cultura de massa, atraia fortemente a atenção do público receptor 

daquela arte. Dentre as obras mais conhecidas do artista, está a obra de Latas de 

Sopa Campbell, também conhecida como 32 latas de sopa Campbell, como mostra 

na Figura 4. É uma arte que serve de exemplo para a Tautologia, por sua repetição. 

Figura 4 – Campbell’s Soup Cans 



 

Fonte: Vanity Fair 

Outro nome muito importante da Pop Art norte-americana, é Roy Lichtenstein, 

nascido em Nova Iorque em 27 de outubro de 1923. Sua contribuição para o 

movimento artístico estava totalmente ligado a criação de histórias em quadrinhos, 

também com teor altamente crítico a cultura de massa. Sua técnica empregada era a 

técnica de pontilista, conhecida como Pontos Ben-Day, também utilizando cores 

chamativas, seus desenhos tinham traços fortes em preto, como mostra na Figura 5, 

tinham um grande impacto visual para quem o via. 

Figura 5 – Girl with Hair Ribbon 

 

Fonte: Aaron Art Prints 

4.4. Pop Art no Brasil 

Enquanto os países anglo-saxônicos estavam a flor da pele com suas obras, 

totalmente voltadas a críticas consumistas, nos anos 60 o Brasil estava começando a 

aderir este movimento paras as suas obras. Um dos primeiros artistas a aderirem o 

movimento no país foi Wesley Duke Lee, arista plástico nascido em São Paulo em 21 

de dezembro de 1931. O país estava no ápice da ditadura militar, e os mais 

prejudicados desta época eram os profissionais da comunicação. 



Diferente dos outros países, que desenvolviam suas obras como forma de 

crítica ao consumo, a cultura de massa e a Indústria Cultural, os artistas brasileiros 

viram na Pop Art uma forma de refúgio do momento trágico vivido, utilizaram do 

movimento para realizar fortes críticas e apelo desesperado à violência causada pela 

ditadura, os traumas deixados, os problemas sociais das grandes e pequenas regiões, 

tudo isto era como motivo real para a criação das obras. Uma das obras que mostra 

claramente este momento vivido no Brasil, é a obra de Rubens Gerchman, carioca 

nascido em 10 de janeiro de 1942, produziu a obra “Não Há Vagas” mostrado na 

Figura 6.  

Figura 6 – Não Há Vagas 

 

Fonte: Memórias da Ditadura 

Esta obra é uma grande crítica social, voltada para um público esquecido, os 

operários. Estes operários aglomerados, demonstram claramente a ideia de uma 

grande massa, com cores que contrastam a obra. Outros nomes da Pop Art brasileira 

são Claudio Tozzi, Antonio Dias, Hélio Oiticica, Luiz Paulo Baravelli, Antonio Henrique 

Amaral, entre muitos outros. 

5. RESULTADOS – POP ART E A PUBLICIDADE 

A Publicidade e Propaganda como um meio de comunicação social, está 

fortemente relacionada com o nosso cotidiano. A forma de tornar público um produto, 

serviço, ideia, contendo um alto índice de persuasão, a torna o meio de transmitir para 

o receptor todo e qualquer conteúdo que se seja pertinente. Nós estamos 

constantemente expostos a propagandas, seja nas ruas, nos jornais, revistas, sites, a 

propaganda está por todo lugar. 

A partir da publicidade que fortalecia para a sociedade um mundo que estava 

se tornando cada vez mais consumista, com necessidade incomum de possuir e se 



sentir empoderado ao obter todos os produtos que estavam sendo lançados no 

mercado, surgiu o movimento da Pop Art, um movimento que aproveitava da 

exposição de suas obras, para criticar e expor as mudanças sociais, culturais e 

econômicas de forma irônica e chamativa. Esta linguagem artística, que criada 

inicialmente para se contrapor a cultura de massa, acabou contribuindo para ela, logo, 

as obras também passaram a ser produto da cultura de massa. 

A Pop Art se tornou então uma tendência artística não só utilizada por artistas 

do movimento, mas também por publicitários que estavam constantemente criando 

campanhas e se apropriando das técnicas, mantendo forte as características do 

movimento. O público passou a compreender mais a arte a partir destas mudanças, 

como cita Andreoli: 

A Arte pop trouxe uma novidade. O público poderia agora 

compreender uma obra de arte. O movimento anterior, o 

expressionismo abstrato, era muito intelectualizado. A Arte pop não. O 

tratamento gráfico, o uso da materialidade da obra propunha uma 

linguagem interativa com o público. ANDREOLI, 2010, p.7 

Como fazia parte do cotidiano, as pessoas tiveram esta facilidade de 

compreensão, as obras utilizavam de imagens figurativas de produtos, famosos, da 

rotina e da vida. Logo, as pessoas conseguiam visualizar e entender a visão do artista 

sobre suas obras. Sendo assim, a Pop Art e a publicidade se influenciavam 

simultaneamente. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contextualizando o Expressionismo Abstrato, que foi um movimento surgido 

após a Segunda Guerra Mundial, e com a renovação do pensamento artístico fazendo 

surgir uma nova ideologia por trás da sociedade em reconstrução, fez nascer um 

movimento totalmente focado no inconsciente, valorizando o artista e o seu interior. 

Trouxe técnicas que utilizava de movimentos corporais indeterminados e que 

formavam o resultado de obras que chamavam a atenção, libertava nas pessoas o 

instinto reflexivo para tentar entender os sentimentos e as sensações que o artista 

estava tendo naquele momento e quais ideias ele quis passar. 

A Pop Art, que nascida após o Expressionismo Abstrato, mudou 

completamente a linguagem artística, a partir de uma necessidade crítica dos artistas 

acima da publicidade, que estava em seu ápice de esbanjar o consumo de massa. A 

partir dos movimentos artísticos citados, podemos compreender que ambos têm forte 



ligação com uma época frustrada, passando por processos de adaptações sociais, 

culturais e econômicas. Numa forma desesperada de expressar sentimentos e atrair 

o olhar do público.  

O artigo apresentado possibilitou abranger o conhecimento sobre a história e 

o contexto do movimento, diante dos materiais analisados. Ambos os movimentos 

foram peças fundamentais no levantamento teórico, foi possível reforçar a ideia de 

que a Pop Art influenciou a Propaganda e continua influenciando, com sua linguagem, 

propósitos, estética e técnicas, e que os artistas foram ícones reconhecidos no mundo 

da arte, chegando ao nosso objetivo principal. Que este estudo possa contribuir para 

a expansão de novos estudos, conhecimento e criatividade, proporcionando para 

atuais e futuros profissionais da comunicação, também para o futuro público receptor 

deste tipo de material publicitário e artístico. 
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