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Resumo: Esta pesquisa tem como tema “comunicação, arte e design”, no contexto de uma festa
religiosa que propõe o religar do sagrado com a materialidade do profano, tendo como objeto os
cartazes da Fiesta del Pilar, de Zaragoza na Espanha. O objetivo geral é o de estudar o cartaz como
peça de design resultante da articulação simbólica do fazer publicizar. A questão de pesquisa diz
respeito a como os elementos de significação e estetização presentes na construção de sentido se
materializam nos cartazes. Sob o ponto de vista teórico, utilizamo-nos dos pressupostos das teorias
de consumo e do entretenimento, e da linguagem do design como articulação simbólica e
comunicacional. Como aporte metodológico, orientamo-nos pelas ideias de semiótica aplicada a
produção de sentido do fazer arte, do comunicar e da proposta do escândalo visual como resultante
estético. Neste sentido o corpus trabalhado contou com cartazes criados e veiculados nos últimos
dez anos. Como objetivos secundários podem ser nomeado o inventário das marcas copatrocinadoras que assumem sua condição de regionalidade e, portanto, de mantenedoras da
cultural local.
Palavras-chave: comunicação de mercado. Estetização do sagrado. Design gráfico. Consumo e
entretenimento
Introdução
Este estudo busca aprofundar as correlações da publicidade, da arte, do design no contexto
de uma festa religiosa que propõe o religar do sagrado, nas dimensões dos rituais religiosos em
homenagem à Nossa Senhora do Pilar, em Zaragoza, Espanha, com a materialidade do profano,
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nas dimensões das celebrações cotidianas, da música, da gastronomia e do lazer. O objetivo geral
é o de estudar o cartaz dessa festa como peça de design resultante da articulação simbólica do fazer
publicizar que tende a unir as dimensões do sagrado e do profano.
As Fiestas del Pilar de Zaragoza são comemorações em homenagem à Nossa Senhora do
Pilar, divindade católica venerada por uma grande parte da população espanhola e ocorrem
anualmente na semana do dia 12 de outubro, espalhadas pela cidade de Zaragoza, região de Aragón,
na Espanha, concentrando-se na Catedral-Basílica do Pilar. Há uma grande programação de
eventos musicais, exposições, desfiles com trajes típicos entre outros, culminando no próprio dia
12 de outubro com uma grande oferenda de flores, transmitida ao vivo em canais da TV espanhola.
Para a propaganda do evento são produzidas diferentes peças publicitárias para diferentes
meios, como vemos no quadro 1 e no quadro 2, que tem no cartaz principal sua referência visual.
O cartaz do evento é fruto de concurso público anual e sua linguagem gráfica é replicada nos
diferentes meios físicos e digitais.
Quadro 1 – Meios de divulgação das Fiestas del Pilar
MEIOS
SPOT TELEVISION
SPOT TELEVISION
SPOT TELEVISION
ASIENTOS
REVISTA
REDES SOCIALES
REDES SOCIALES
REDES SOCIALES
EXTERIOR
EXTERIOR

VEÍCULOS
ARAGON TV
PANTALLAS PLAZA
REDES SOCIALES
FERROVIA RENFE
ZARAGOZA TURISMO
FACEBOOK
TWITER
INSTAGRAM
VALLAS (8 CIDADES)
MUPIS (8 CIDADES)

DADOS
SET A OUT

100.000
53.824
5.611
1.907
360
80

FONTE: PILAR 2016 BALANCE DE IMAGEM

Quadro 2 - Impresso das Fiestas del Pilar 2017
ITEM

VOLUME

PROGRAMAÇÃO DE BOLSO ADULTO

32.000

PROGRAMAÇÃO DE BOLSO INFANTIL

31.000

MÁSCARAS (CARETAS)

45.000

REVISTAS (PROGRAMACION)

40.000

FONTE: TURISMO DE ARAGON, 2017

As Fiestas contam com um número de patrocinadores estáveis ao longo dos anos, como
vemos no gráfico 1 abaixo, mantendo-se praticamente os mesmos patrocinadores principais com
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algumas alterações nas empresas que apoiam. Há também um número considerável de empresas
de mídia que apoiam o evento.
Gráfico 1: Total de patrocinadores por ano - 2013 a 2017
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Fonte: Programas de Las Fiestas del Pilar, 2013-2017

O cartaz escolhido no concurso público é impresso e distribuído pela cidade de Zaragoza
em locais públicos e serve como referência visual para todas as outras peças publicitárias do evento.
Muitas empresas, incluindo a Cervejaria Ambar, com sede na própria cidade, se apropriam do tema
para publicizar seus próprios produtos ressignificando também os signos de cada cartaz.
Figura 1 - Cartaz 2017 no comércio local

Fonte: arquivo pessoal dos autores

Para o presente estudo, selecionamos os dez últimos cartazes do evento, considerando-os
como os elementos-chave da comunicação de mercado do evento, entendendo a importância que a
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peça visual representa para o conjunto das demais peças publicitárias no intuito de tecer interrelações entre publicidade, arte e design.
Partindo de informações do jornal Heraldo (2018), levantamos títulos e autores dos cartazes
corpus do estudo. 'De todo para todos' foi o pôster que anunciou as festividades de 2010, uma obra
em preto e laranja, de design contemporâneo, aliando o abstrato à arte conceitual e primitiva, de
autoria de Héctor Manuel Paz. Na edição de 2011, Beatriz Entralgo Cerezo foi a vencedora do
concurso com seu pôster 'Somos Zaragoza!', um visual lúdico no qual resumiu as principais
atrações arquitetônicas da cidade, sustentada pela diversidade de seus cidadãos. Aragão Victor
Meneses ganhou o concurso de 2012 com 'Festas Bordadas', uma baturra4 sorridente vestida com
uma capa colorida com diversos signos de Zaragoza. 'Bestial' foi o pôster escolhido para representar
as festividades em 2013. Seus autores foram o casal de designers Cristina Castán e Jorge Martorell
que traz um homem com cabeça de leão e em cuja camiseta há diferentes signos das festas. A
imagem de dois baturros se beijando em frente à basílica de Pilar foi escolhida para anunciar as
festividades de 2014, intitulado 'El besico', obra de Antonio Isla, lembrando a fotografia histórica
de Doisneau (1950). 'Farandola' foi o pôster vencedor das Fiestas del Pilar de 2015, obra de Idoia
Muro de Osca, com o visual de uma saia típica em que está estampada a basílica de Pilar. O cartaz
anunciando as festividades Pilar 2016, 'Tragadoquines’, foi obra de Miguel Frago e Samuel Aznar
e mostra um ícone de pessoa engolindo bandeiras típicas das festas. Em 2017, Javier Martín venceu
o concurso com uma imagem estilizada, limpa e simples remetendo a uma dançarina em trajes
típicos. 'La Pili', de Mamen Marcén, venceu em 2018 com o rosto estilizado envolto em flores, e
em 2019 venceu 'Pilares', de Samuel Akinfenwa Onwusa, que mostra, por meio de um visual em
flat design e figuras lúdicas, diversas referências às festividades.

4

Pessoa que pertence à área campestre de Aragón - ES

2 de outubro de 2019
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

Figuras 02 – Corpus de estudo – cartazes de 2010 a 2019 das Fiestas del Pilar

Fonte: Arquivo pessoal dos autores
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Quem consome quem?
Um dos grandes debates de nossa sociedade há algum tempo tem sido o consumo. Muitas visões
e perspectivas procuram nos ajudar a compreender um estado de coisas às vezes incompreensível.
Dessa estranheza com o mundo no qual se vive, é que se faz necessário, ao modo de Hannah Arendt,
uma reconciliação entre o eu e o mundo e isso se faz por meio da compreensão.
Em nosso entendimento, a partir de Yuval Noah Harari (2015), a busca da compreensão do
consumo ganhou força a partir da produção em larga escala possibilitada pela Revolução Agrícola,
uma mudança lenta e gradual durante milênios, nos hábitos de povos primitivos que possibilitou
aos caçadores-coletores se assentarem em determinadas regiões e configurarem sociedades mais
complexas. O excedente agrícola foi um propulsor para o desenvolvimento de linguagens e
conhecimentos específicos, da política à matemática, das tecnologias de informação à filosofia. O
consumo como o conhecemos hoje não surgiu de imediato, mas foi o excedente que permitiu a
troca, base do consumo, e consequentemente a criação do dinheiro como meio prático para essa
troca.
Assim não nos surpreende que uma luz lançada na compreensão do consumo possa ter vindo
de um economista. Thorstein Veblen (1984 [1899]) no texto clássico ‘A teoria da classe ociosa’
nos mostra como o conceito de propriedade das sociedades de caçadores-coletores gradativamente
culminou em um consumo conspícuo de bens. Nas sociedades caçadoras-coletoras coube ao
homem a caça, quer por sua força ou brutalidade, e à mulher, as tarefas rotineiras, como a coleta
de vegetais e o preparo dos alimentos. Assim, gradativamente, essa tarefa masculina ganhou um
significado honorífico. As tarefas domésticas, nesse sentido, eram desprezadas. Em pouco tempo
a guerra contra grupos vizinhos permitia ao homem “tomar posse” de mulheres como escravas para
um trabalho rotineiro, e assim muitos podiam “exercer” mais ociosidade. Isso adquiria cada vez
mais um caráter honorífico.
Da posse de mulheres à posse de bens que permitiam “exercer” a ociosidade foi um caminho
percorrido, segundo Veblen, pelos membros das sociedades ao longo da História. Hoje é possível
constatar que o acúmulo de bens vicários é um indicador importante dentro do sentimento de
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pertencer a determinados grupos de referência. O consumo conspícuo pode ter um fundo
darwiniano de seleção natural porque ostentar pode ser uma característica genética que obtém
preferência entre as mulheres com a ideia de que indivíduos que ostentam podem cuidar melhor da
prole, como percebemos na obra de Richard Dawkins, O Gene Egoísta (2007). Assim como na
biologia, a ostentação falsa rapidamente é descoberta e preterida pelas fêmeas, ou seja, para quem
ostenta não basta mostrar que ostenta, mas tem que efetivamente ter poder pecuniário. Na sociedade
do consumo as marcas é que dão essa significação agregando valor a produtos e serviços cujos
atributos físicos são, na maioria, commodities (PEREIRA, 2018). Nessa constatação não deixa de
ser visível que a propriedade, a posse de bens, demanda significado. “Jamais poderemos explicar
a demanda se apenas considerarmos as propriedades físicas das mercadorias” como argumenta
Mary Douglas e Baron Isherwood (1990, p. 111).
Na busca para ir além das propriedades físicas das mercadorias, Colin Campbell (2001) ilustra
uma “Revolução do Consumidor” em comparação com a Revolução Industrial. Segundo Campbell
a procura do consumidor deve ser considerada para uma análise mais detalhada do fenômeno dessa
revolução, tendo contribuído decisivamente para as bases da sociedade moderna, alinhando os
conceitos de McKendrick e outros com a Teoria da Classe Ociosa de Veblen ao analisar o consumo
na Inglaterra do século XVIII. Um aspecto significativo é que o consumo dessa época foi
dinamizado por ações das classes médias por categoria de produtos em ascensão, que rotulava-se
de frivolidades. Campbell expõe que o consumo de romances impressos, por exemplo, surgiu
inicialmente nas classes médias, a partir de uma ética burguesa em busca do lazer: “em outras
palavras, imagens e significados simbólicos são tanto uma ‘parte real’ do produto quanto os
ingredientes que o constituem” (2001, p. 74). Essa visão sobre as práticas de consumo é
compartilhada tanto por Douglas e Isherwood (1990, p. 111, tradução nossa), como por Bourdieu
(2007), sobre o consumo enquanto fluxo de informações, integrando as pessoas em um mundo
social inteligível.
Campbell, por sua vez, ainda considera obscuro um motor para emulação social, não
especificando esse caráter darwiniano e buscando uma explicação no hedonismo. Segundo o autor,
o hedonismo tradicional valoriza uma lista básica de atividades que geram prazer, como bebida,
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comida, relações sexuais, canto, dança, jogos. Nesse caso, a preocupação básica é aumentar o
número de vezes em que se tem o estímulo. A chave para o hedonismo moderno é a transferência
da preocupação primordial das sensações para as emoções. Campbell destaca o desenvolvimento
do hedonismo moderno atrelado ao desenvolvimento da consciência de si, enquanto no hedonismo
tradicional as emoções estavam “fora” do indivíduo, como “um dia alegre”, no hedonismo moderno
as emoções estão “dentro” do indivíduo. Mais precisamente na busca contínua do prazer associado
à imaginação como motor da busca incessante por novos produtos e serviços. Podemos entender
que o hiato entre o prazer irreal e as diferenças da realidade resulta em um consumidor pósmoderno, propenso a uma busca constante.
O que podemos afirmar é que a ambiência cultural hegemônica, internacional, atrelada à
produção de massa e a comunicação de mercado configurou o que podemos chamar de
“consumidores pós-modernos”, cujas sociabilidades são distintas daqueles consumidores
tradicionalmente pensados sobre as condições da modernidade. Isto ocorre quando as instituições
como governo, escola e igreja perdem a força para marcas, os líderes perdem força para os popstars
e a ortodoxia perde força para a heterodoxia. Os consumidores pós-modernos não estão apenas no
consumo significado, mas especialmente no consumo de significado. Assim, consideramos em
trabalho anterior (PEREIRA, 2018) que uma configuração para os consumidores pós-modernos
poderia ser caracterizada como pessoas, em papéis sociais difusos, unidos por afinidades eletivas,
que buscam e são levadas a buscar, aceleradamente, signos de personalização para interações
sociais, num ambiente cultural hegemônico e midiatizado de mercado.
Comunicação e Fruição
Procuramos entender sujeito como exposto por França (2018) no sentido de “sujeito em
comunicação” como um sujeito social, inserido numa ambiência cultural que afeta e é afetado pelas
produções simbólicas e que constrói sentidos. Nos pautamos nesse caso por um modelo mental do
processo de comunicação interativo, que busca uma visão híbrida (interacional e individual) do
sujeito-contexto para a compreensão do processo comunicacional. Esse modelo desenvolvido
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anteriormente foi amadurecido para esta investigação e coloca o sujeito “no outro” à moda de
Bakhtin (1997).
Nesse modelo (figura 1), a comunicação é o momento em que a produção simbólica frui, nunca
repetida do mesmo modo, porque o momento muda de acordo com as mediações ocorridas. A
ambiência é o lugar intangível das relações mediadas, das articulações entre as práticas de
comunicação midiatizadas e os movimentos sociais e da pluralidade de matrizes culturais
(MARTÍN-BARBERO, 1997).
Figura 1: Modelo do processo interativo de comunicação a partir das mediações.

Fonte: elaborado pelo autor a partir de trabalho anterior (PEREIRA, 2018).

Na ambiência convém compreender seus conflitos políticos, econômicos e culturais e os
poderes hegemônicos e interesses consolidados socialmente. As interfaces comunicacionais são os
meios de comunicação, considerados também em seu aspecto interacional, amplo e flexível. Os
sujeitos na comunicação são os fruidores que produzem símbolos e que constroem sentidos a
partir dessa apropriação simbólica. Não há como pensá-los separados da ambiência, separados das
mediações e, inclusive, não há como pensá-los separados um do outro, pois a comunicação
pressupõe que cada fruidor “contenha” o outro como recurso de produção simbólica.
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A produção simbólica é a linguagem intermedial já incorporada de todos os aspectos culturais,
hegemônicos e conflituosos da ambiência. A construção de sentidos se dá em cada sujeito a partir
da apropriação simbólica, considerando todas as mediações possíveis, esse momento do
acontecimento-comunicação, a pluralidade cultural, os poderes hegemônicos. A fruição são os
fluxos comunicacionais entendidos, diferentemente dos processos lineares da Teoria da
Informação, como processos interativos, híbridos e dialógicos.
Para uma análise sígnica nos pautamos na semiótica peirciana como compreendida
principalmente por Lúcia Santaella (1983), no sentido de uma ciência dos signos e da semiose para
um estudo das linguagens, dos sistemas de significação. Sendo o signo, ao modo de Peirce, uma
coisa que representa uma outra coisa e que produz um efeito interpretativo, essa abordagem requer
uma aproximação ao objeto por camadas, inicialmente abstraindo o que o signo tem de qualitativo,
pré-reflexivo, isto é, uma sensação.
Seguindo em frente mergulhamos na ocorrência, na existência e na singularidade do signo, no
que ele tem de particular em contraposição à experiência primeira, mais rápida. Por último,
compreendemos o signo como interpretante de algo, o efeito que o signo irá provocar em um
possível intérprete.
Para cada uma dessas categorias de experiência há tríades de relações sígnicas que podemos
decompor para efeitos metodológicos e que nos ajudam a apreender e compreender nossos objetos
de estudo. A primeira das tricotomias é o signo em si, ou representamen, que corresponde às
dimensões sintáticas e materiais. Há características qualitativas e menos particulares,
características existenciais, únicas e características gerais, padronizadas. A segunda dessas
tricotomias se refere ao objeto, isto é, sua capacidade referencial, e possui sua relação de
semelhança, sua relação direta e sua relação de convenção. A terceira tricotomia se refere ao
interpretante, não como pessoa que interpreta, mas como as possibilidades interpretativas do signo
e possui um primeiro nível de potencial interpretativo em si mesmo, um segundo nível ligado aos
efeitos que o signo produz em uma mente que interpreta, e um terceiro nível que se refere ao
resultado interpretativo.
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Trajetória de uma análise
Ao abordarmos os cartazes das Fiestas del Pilar como comunicação de mercado, compreendemos
que essas peças se apropriam de novas práticas de arte e design imbricadas com as práticas
convencionais da comunicação de mercado e produzem novas configurações dentro de uma
ambiência tecnológica digital.
'De todo para todos' foi o pôster que
anunciou as festividades de 2010
Uma obra em preto e laranja, de design contemporâneo,
aliando o abstrato à arte conceitual e primitiva, de autoria
de Héctor Manuel Paz.

Beatriz Entralgo Cerezo foi a vencedora do concurso
com seu pôster 'Somos Zaragoza!’
Um visual lúdico com o qual resumiu as principais
atrações arquitetônicas da cidade, sustentada pela
diversidade de seus cidadãos.
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Aragão Victor Meneses ganhou o concurso de 2012
com 'Festas Bordadas’
Uma baturra sorridente vestida com uma capa
colorida com diversos signos de Zaragoza …
(Pessoa que pertence à área campestre de Aragón – ES)

'Bestial' foi o pôster escolhido para representar as
festividades em 2013. Seus autores foram o casal
de designers Cristina Castán e Jorge Martorell
Que traz um homem com cabeça de leão e em cuja
camiseta há diferentes signos das festas ...
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A imagem de dois baturros se beijando em frente
à basílica de Pilar foi escolhida para anunciar as
festividades de 2014, intitulado 'El besico', obra de
Antonio Isla, lembrando a fotografia histórica de Doisneau.

'Farandola' foi o pôster vencedor das Fiestas del Pilar de
2015, obra de Idoia Muro de Osca, com o visual de uma
saia típica em que está estampada a basílica de Pilar.
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O cartaz anunciando as festividades Pilar 2016,
'Tragadoquines, foi obra de Miguel Frago e
Samuel Aznar e mostra um ícone de pessoa engolindo
bandeiras típicas das festas

Em 2017, Javier Martín venceu o concurso com uma imagem
estilizada, limpa e simples remetendo a uma dançarina em trajes
típicos.
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'La Pili', de Mamen Marcén, venceu em 2018
com o rosto estilizado envolto em flores.

Em 2019 venceu 'Pilares', de Samuel Akinfenwa Onwusa,
que mostra, por meio de um visual em flat design e
figuras lúdicas, diversas referências às festividades.
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Percebemos no corpus de estudo, as correlações entre propaganda e arte nas configurações
estéticas contemporâneas como o hibridismo visual, presentes principalmente nos cartazes de 2010,
2013 e 2014, com influências do abstrato misturado ao conceitual, das colagens fotográficas
misturadas aos desenhos e da estética fotográfica misturada ao cartum, respectivamente.
Notamos a influência da estética retrô contemporânea, nos cartazes de 2015 e 2018,
remetendo ao passado e à tradição do vestuário e das oferendas religiosas. Nos cartazes de 2016 e
2019, notamos a estética de flat design, preponderante no ambiente digital com excesso de dados,
que requer uma simplificação da linguagem para minimizar a saturação exponencial de
informações.
Do ponto de vista sígnico, nos aproximamos das peças pelas suas qualidades, suas formas
dinâmicas e coloridas, mas com um colorido contemporâneo, influenciado pela estética alinhada
às linguagens visuais digitais. Posteriormente vemos os signos mais particulares, singulares: as
pessoas com roupas típicas, igreja, leão, instrumentos musicais, flores e bebidas. A figura humana
sempre em destaque. Por último, compreendemos a materialização da festa, o êxtase que se
aproxima no anúncio sagrado e profano.
As formas, cores, equilíbrio, configuração, luz, movimento e dinâmica que constituem o
objeto visual se ajustam às regras do cartaz: a verticalidade, os planos, o enquadramento. Os signos
não podem fugir a essas regras ou não seriam cartaz e disso há significados. A verticalidade força
os elementos visuais a se ajustarem em itens acima e abaixo do cartaz, os planos indicam distinção
entre os primeiros e os últimos, o enquadramento revela à importância do foco, as escolhas dos
signos enquadrados.
O cartaz não é a festa, mas é o ícone da festa. Ao manter a relação de semelhança, onde se
apresenta, quer seja em meio físico ou digital, a festa se corporifica, acontece. Pelos índices, isto
é, as relações diretas, interpretamos as festas. A igreja, a santa e a cruz indicam a religiosidade ao
mesmo tempo em que a bebida e os instrumentos musicais indicam a profanidade.
Convencionalmente, para a cidade de Zaragoza e até para a sociedade espanhola, o ano indicado
no cartaz determina o período, pois há mais de cem anos as Fiestas ocorrem na semana do dia 12
de outubro, assim, o signo do ano determina o período da festa por convenção.
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Conclusões finais
Um cartaz é um anúncio, uma publicidade, independentemente de sua interpretação
particular. Por si é uma comunicação ao mercado, à praça pública, às redes sociais. Não é
necessário esmiuçar o cartaz, ele é latente, valoriza esteticamente aquilo a que vende. Quando
associado ao que tem de singular desperta-se o emocional, o lógico. Na peça de 2010 percebemos
as oferendas, a devoção dogmática, ou seja, o sagrado acima e o profano abaixo, representado pelo
consumo. O consumo convencionalmente associado ao profano e tudo aquilo que é consumido
como religiosidade não se convenciona interpretar como consumo, embora o seja! Nas peças de
2011, 2012, 2016 e 2019 percebemos a leveza, a ludicidade e até mesmo a infantilidade associadas
à festa religiosa em busca de novos consumidores. Em 2011 percebemos a exposição da
diversidade, a busca da participação de todos, o pertencimento social. Seria possível fechar a
proposta aqui trabalhada, parafraseando Abraham Moles (1974) quando assume o cartaz como uma
imagem permanente, todavia estabelecida no provisório, cuja energia cromática que alimenta sua
condição estética sustenta o efêmero.
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