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Teorias da publicidade e cultura visual: a abordagem informacional de 

Abraham Moles em O cartaz 

 

Rodolfo Rorato Londero1 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a publicidade a partir da abordagem de Abraham 
Moles em O cartaz (1969), privilegiando aspectos da cultura visual, desde o debate sobre a 
“civilização da imagem” até o método de “constelação de atributos”. O artigo também 
pretende explorar, dentro do objetivo proposto, tanto o referencial teórico adotado por Moles 
(teoria da informação) quanto conceitos e disciplinas relacionadas à sua abordagem, como as 
funções da linguagem propostas por Jakobson e a retórica da imagem oriunda da semiologia 
barthesiana. Este trabalho integra o mapeamento das diversas teorias da publicidade que 
viemos realizando em artigos anteriores, cuja finalidade é representar um panorama histórico-
didático das teorias em questão. 
Palavras-chave: publicidade; cultura visual; Abraham Moles. 
 

Abstract:  The aim of this paper is to discuss the advertising based on the approach of 
Abraham Moles on L’Affiche dans la Société Urbaine (1969), focusing on aspects of visual 
culture, like the debate about “civilization of the image” and the method of “constellation of 
attributes”. The article also aims to explore the theoretical framework adopted by Moles 
(information theory) and concepts related to his approach, like the functions of language 
proposed by Jakobson and the rhetoric of image elaborated by Barthes. This work contributes 
for the mapping of theories of advertising that started in previous papers. 
Keywords: advertising; visual culture; Abraham Moles. 

 

 

Talvez a passagem literária mais conhecida a respeito da programação de consciências 

exercida pela publicidade é aquela em que Aldous Huxley, em seu famoso Admirável mundo 

novo (1932), descreve um berçário onde as crianças ouvem continuamente vozes repetirem 

slogans do tipo “Mas as roupas velhas são horríveis. (...) Nós sempre jogamos fora as roupas 

velhas. Mas vale dar fim que conservar, mais vale...” (HUXLEY, 2003, p. 63). Por isso, pode 

não parecer estranho encontrar o mundo novo de Huxley recriado em um ensaio técnico-

teórico sobre o cartaz publicitário na sociedade urbana: 

 

A cidade se apresenta, sob este ângulo, com suas vitrines e cartazes, como uma 
galeria permanente de estruturas estéticas ou emocionais, cuja percepção é 
programada pelo trajeto dos indivíduos nesta cidade (...). A cidade aparece então 
como um labirinto explorado pelos indivíduos com motivações diversas e no qual se 
distribui certo número de choques cromáticos e choques semânticos. De que modo 
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programar esses microacontecimentos? (MOLES, 1974a, p. 232-233; grifos do 
autor). 

 

Responder a esta pergunta é o objetivo de Abraham Moles em O cartaz (1969), obra 

que pretendemos discutir ao longo deste artigo. O pesadelo huxleyano é retomado nesta obra 

sem nenhuma finalidade crítica e – o que é mais assustador – como algo possível caso o 

problema seja cientificamente abordado. Na verdade, ainda que tardio, podemos compreender 

Moles inserido em uma longa tradição que Colón Zayas (2001) define como “cânone 

publicitário”, composta por pesquisadores norte-americanos que, na segunda década do século 

XX, buscaram legitimar cientificamente a publicidade, principalmente através da psicologia e 

sua teoria da percepção. Curiosamente, entre as obras que compõem o “cânone publicitário”, 

Colón Zayas não cita A ciência da propaganda (1923), de Claude Hopkins, talvez por não se 

tratar de pesquisa científica. Em todo caso, a cientificidade que Hopkins atribui ao exercício 

da publicidade não difere dos objetivos do “cânone publicitário”: para ele, “a propaganda 

adquiriu foros de ciência. Ela se baseia em princípios fixos e é razoavelmente exata” 

(HOPKINS, 1970, p. 19). É por isso que ele arrisca comparar as “leis imutáveis” da 

publicidade à “lei da gravitação” (HOPKINS, 1970, p. 24). Neste sentido, a tarefa dos 

publicitários deveria parecer simples, pois os consumidores se comportariam sempre do 

mesmo modo, portanto, previsivelmente, como corpos celestes sob influência da lei da 

gravidade. Se os equívocos de Hopkins são perdoáveis devido à certeza positivista ainda 

dominante no início do século XX, causa estranheza revê-los quase 45 anos depois: em 

Sociodinâmica da cultura (1967), Moles propõe o desenvolvimento de 

 

uma ciência humana teórica cujo objetivo é determinar mecanismos gerais de 
comportamento que possam ser expressos sob forma matemática, partindo de um 
modelo normalizado do organismo humano ou do átomo social dado pela 
experiência, resumidos sob forma estatística. A diferenciação deste indivíduo, 
normalizado por multiplicação de parâmetros numéricos que o definem, bem como a 
fluxão destes segundo os conceitos da psicologia diferencial, deve representar o 
estádio último dessas ciências humanas e a inserção completa do homem no 
universo físico-químico (MOLES, 1974b, p. 2). 

 

A cibernética e sua teoria da informação são as responsáveis pela formação desta 

“ciência humana teórica”, capaz de integrar completamente o homem ao universo estatístico. 

Nada mais apropriado, pois “a cibernética se define como a ciência geral dos sistemas ou 

organismos, independentemente da natureza física dos elementos ou órgãos que os 

constituem” (MOLES, 1973a, p. 83). A cibernética busca, portanto, explicar os mais variados 

sistemas (homens, máquinas, planetas, mensagens publicitárias, etc.) através dos mesmos 
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conceitos, oriundos da teoria da informação. Dois destes conceitos são centrais: informação e 

redundância. Sobre o primeiro, Moles diz que “a informação ou a originalidade se encontra 

em função da improbabilidade da mensagem recebida”, sendo capaz de modificar o 

comportamento do receptor, pois, de outro modo, “a certeza de ocorrência de uma mensagem 

ou de um acontecimento dado nada ensina ao receptor e não pode modificar seu 

comportamento”2 (MOLES, 1976, p. 42). Ou seja, quanto mais improvável, há mais 

informação, mais originalidade e, conseqüentemente, modificação do comportamento do 

receptor. Entretanto, o excesso de informação ou originalidade torna a mensagem 

ininteligível, pois “há tanto mais inteligibilidade quanto mais previsível são as recorrências 

dos elementos [da mensagem], noção que a teoria da informação expressa por meio da 

redundância” (MOLES, 1976, p. 56; grifo do autor). Deste modo, os conceitos de informação 

e redundância, imprevisibilidade e previsibilidade, originalidade e inteligibilidade, operam 

dialeticamente na teoria da informação, pois um complementa o outro: 

 

Assim, estabelece-se uma dialética, um jogo entre dois extremos igualmente 
paradoxais, o da mensagem perfeitamente banal, totalmente inteligível que, qualquer 
que seja o número de seus símbolos, é integralmente apreendida por serem seus 
símbolos conhecidos ou cognoscíveis a priori, e, no outro pólo, a mensagem 
perfeitamente original, possuindo a maior densidade de informação, a mais rica em 
possibilidades, que seria totalmente ininteligível ao receptor (MOLES, 1974b, p. 
108; grifo do autor). 

 

É preciso encontrar, portanto, um valor optimum entre a originalidade (informação) e a 

banalidade (redundância), considerando o público-alvo da mensagem. Moles representa 

graficamente essa dialética da seguinte maneira (Fig. 1): 

 

                                                 
2 Traduzimos livremente esta e as demais citações ao longo do artigo.  
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Figura 1 (Moles, O cartaz, 1974, p. 73) 

 

Este raciocínio presta formidavelmente para os propósitos da publicidade, pois se é 

necessário frisar diversas vezes o produto e/ou a marca em uma peça publicitária e 

constantemente em demais peças, também é necessário fazê-lo de modo sempre renovado, 

para não banalizar a mensagem e torná-la cansativa para a audiência. Deste ponto de vista, o 

problema da técnica publicitária é um problema próprio da teoria da informação, o que 

justifica o interesse de Moles em estudar os cartazes publicitários. 

Entretanto, há outro motivo para o publicitário buscar o valor optimum entre a 

originalidade e a banalidade: “a aceleração do fluxo de trocas individuais obrigava a se tentar 

fazer passar para o espírito do receptor mais elementos em menos tempo” (MOLES, 1974a, p. 

21). Esta condição que fez surgir o cartaz se sente até hoje, inclusive em outros meios de 

comunicação, como é o caso da relação entre tempo e custo no rádio e na televisão (transmitir 

o máximo de informação em menos tempo, logo, com menos custo). O valor optimum é 

justamente o máximo de informação possível sem a perda de inteligibilidade. Isto somente é 

realizável por meio de “símbolos elementares aceitos por todos, axiomaticamente evidentes, 

com conotações estereotipadas, que vão constituir-se em uma linguagem simbólica das 

imagens” (MOLES, 1974a, p. 25; grifos do autor), como é o caso da roupa branca (limpeza), 

da lua estilizada (sono tranqüilo), das faces coradas da criança (saúde), etc. 

Para esclarecer sobre essa linguagem simbólica, Moles (1974a, p. 27) distingue 

mensagem semântica e mensagem estética, definindo a primeira como denotativa (literal e 

objetiva) e a segunda como conotativa (emocional e subjetiva), em sentido próximo ao 

empregado por Barthes em seus estudos semiológicos: a mensagem conotativa é superposta à 

mensagem denotativa, sendo esta plano de expressão do sistema de significação daquela 

(BARTHES, 1971, p. 95). O pingüim da cerveja Antártica não se refere apenas ao animal 

pingüim (mensagem denotativa), mas também à sensação gelada e refrescante do produto 

(mensagem conotativa). Para Moles, enquanto a mensagem denotativa remete a um 

“repertório universal”, a mensagem conotativa remete a um “repertório de conhecimentos 

comuns a emissor e receptor” (MOLES, 1976, p. 218). Acontece que, devido à repetição, este 

repertório comum a determinados emissores e receptores torna-se cada vez mais universal, 

pois “a mensagem estética se empobrece a cada instante, em benefício da mensagem 

semântica, pelo menos quanto ao seu repertório, razão pela qual há uma permanente 

necessidade de renovação” (MOLES, 1974a, p. 49). É como se o pingüim começasse a 

denotar não apenas o animal, mas principalmente a sensação refrescante, banalizando a 
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mensagem estética. Entretanto, existe “um campo de variações individuais independentes do 

conteúdo semântico universal da mensagem” (MOLES, 1976, p. 220), sendo isto o que 

possibilita a renovação da mensagem estética: através dela, o emissor personaliza, de variadas 

formas, o conteúdo semântico (MOLES, 1976, p. 221). Caberia então a “uma ciência da 

publicidade” mapear o reagrupamento dos elementos semânticos e estéticos, estabelecendo 

quais associações determinado signo evoca e em que freqüência elas ocorrem (MOLES, 

1974a, p. 51-53). Enquanto as associações mais freqüentes serão consideradas universais por 

essa ciência da publicidade, as associações menos freqüentes serão consideradas comuns a 

determinados emissores e receptores, portanto, relativamente originais. Moles chama esse 

método de “constelação de atributos” (Fig. 2), pois a freqüência de determinada associação é 

representada através da distância em relação ao signo-alvo. 

 
Figura 2 (Moles, O cartaz, 1974, p. 52) 

 

Ao estabelecer a proximidade entre signos e associações, o método de constelação de 

atributos demonstra como o conceito de mensagem estética de Moles se assemelha também ao 

de função poética definido por Jakobson: “A função poética projeta o princípio de 

equivalência do eixo de seleção sobre o eixo de combinação” (JAKOBSON, 1977, p. 130). 

Ou seja, o campo de variações individuais (eixo de seleção) é explorado visando associações 

(eixo de combinação), como é o caso do pingüim contíguo à marca de cerveja Antártica. 

Contudo, como se vê no caso da publicidade, a função da mensagem estética não é apenas 
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poética, mas também persuasiva, pois a projeção do princípio de equivalência sobre o eixo de 

combinação é sua principal forma argumentativa: segundo Moles, a estrutura lógica do cartaz 

publicitário “é essencialmente uma aglomeração e não uma cadeia dedutiva” (MOLES, 

1974a, p. 197). Esta é sua vantagem, pois “os sistemas de implicação por via gráfica, tais 

como os cartazes publicitários, têm uma superioridade de princípio sobre os sistemas lineares, 

pois são apreendidos em um único relance” (MOLES, 1974b, p. 165). Ao invés de encadear 

linearmente diversas premissas (se Fulana bebe Coca-Cola, se Fulana é feliz, se Fulana é 

descontraída, se Fulana é otimista, etc., então quem bebe Coca-Cola é feliz, descontraído, 

otimista, etc.), o cartaz publicitário simplesmente aglomera diversas qualidades em torno da 

marca-alvo, como em uma constelação de atributos. 

Esta forma argumentativa imediata, onde a imagem estabelece diversas associações 

simultaneamente, somente é possível em uma suposta “civilização da imagem”, termo 

adotado por Moles (1974a, p. 15-19), recorrente no ambiente acadêmico dos anos 1960 e 

1970. Barthes escreve sobre a popularidade do termo, sem deixar, contudo, de fazer críticas a 

ele: “nessa civilização da imagem, a imagem, precisamente, nunca está, por assim dizer, 

privada de palavra (fotografia legendada, publicidade anunciada, cinema falado, história em 

quadrinhos)” (BARTHES, 2005, p. 79). Na verdade, esta civilização pratica o que Barthes 

chama mais adequadamente de “comunicação logoicônica” (BARTHES, 2005, p. 79). A 

presença da palavra é necessária para evitar a explosão polissêmica da imagem, pois a palavra 

fixa o significado da imagem: “o texto tem um valor repressivo em relação à liberdade dos 

significados” (BARTHES, 1990, p. 33; grifo do autor). Apesar de adotar acriticamente o 

termo “civilização da imagem”, Moles também percebe a necessidade do texto, inclusive 

enquanto mensagem semântica (denotativa), cabendo à imagem o papel de mensagem estética 

(conotativa). Na verdade, a própria evolução do cartaz publicitário demonstra isto, pois, ainda 

que tenha abandonado gradativamente o uso do texto ao longo de décadas, ele jamais o fez 

completamente. Caso assim o fizesse, extrapolaria seu limite de apreensão, tornando-se 

profundamente conotativo e impossibilitando a fixação de significados desejados pelo 

anunciante. Moles representa esta evolução por meio do seguinte gráfico (Fig. 3): 
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Figura 3 (Moles, O cartaz, 1974, p. 24) 

 

Segundo o autor, “há progressiva passagem do denotativo para o conotativo, do painel 

simples que é apenas um texto escrito em letras graúdas, para a imagem pura que representa 

um ideal pouco realizável, em razão da sua própria ambigüidade” (MOLES, 1974a, p. 24). 

Como se percebe, o limite de apreensão remete à dialética entre informação e redundância, 

entre a banalidade do painel simples e a originalidade excessiva da imagem pura. 

Para retornar à metáfora da constelação de atributos, ela não apenas ilustra a principal 

forma argumentativa da publicidade, mas também a própria concepção de Moles da cultura 

contemporânea, compreendida como uma cultura-mosaico, ou seja, como um “conglomerado 

aleatório de elementos díspares” (MOLES, 1974b, p. 58). O principal modo de convicção 

desta cultura é a associação: 

 

A cultura-mosaico em que vivemos usa cada vez mais modos de convicção 
diretamente ligados ao modo de associação de idéias do pensamento criador, cujas 
formas principais foram expostas por William James [em Princípios de psicologia, 
de 1890]: a associação por superposição (pôr em um cartaz uma banana e uma 
criança), a associação por estranheza, familiar ao Surrealismo (cortar o fígado da 
Vênus de Milo de molho em água mineral), a associação por contigüidade (colocar 
juntos em um mesmo texto um certo número de itens sem ligá-los de nenhuma 
maneira, exceto pelo quadro da folha impressa), a associação por homofonia, 
familiar ao poeta industrial, ao fabricante de slogans e aos autores de siglas 
comerciais, todos esses processos são outros tantos modos de convicção, no sentido 
amplo que demos a esse termo, como fator de retenção memorizado ligado a uma 
estruturação do campo semântico (MOLES, 1974b, p. 159). 

 

Já vimos que o cartaz publicitário elege a associação por contigüidade como principal 

modo de convicção. É necessário demonstrar agora como o cartaz convence, indicando os 

fatores de retenção relacionados à memorização de determinada associação. Moles (1974a, p. 

91) enumera alguns desses fatores: (1) o tamanho aparente do cartaz publicitário; (2) o choque 

cromático/emocional descarregado por ele (objetivo do estudo psicodinâmico das cores); (3) o 



IV Encontro Nacional de Estudos da Imagem               I Encontro Internacional de Estudos da Imagem 
07 a 10 de maio de 2013 – Londrina-PR 

 

2829 
 

grau de iconicidade e o de abstração da imagem, que vai “da representação concreta, ou 

mesmo da identidade, ao pólo da abstração total, isto é, do signo totalmente desprovido de 

relações que não sejam convencionais com o objeto por ele designado” (MOLES, 1974a, p. 

97; grifos do autor); (4) o grau de complexidade ou quantidade de informação (a já 

mencionada dialética entre original e banal); (5) a taxa de metáfora; (6) o grau de pregnância, 

ou seja, o grau de distinção entre o cartaz e o ambiente onde se insere; (7) a taxa de 

erotização; e, por fim, (8) a carga conotativa do cartaz, avaliada a partir de dimensões 

subjetivas (quente ou frio, ordenado ou desordenado, masculino ou feminino, etc.). 

Dos fatores elencados acima, o mais interessante para se compreender o papel do 

cartaz publicitário na sociedade urbana, objetivo principal do estudo de Moles (veja o título 

do original francês, L’Affiche dans la Société Urbaine), é o fator de pregnância, pois 

considera a relação entre o cartaz e o ambiente citadino. Se percebemos o cartaz como figura 

e o ambiente urbano como fundo, nos termos propostos pela psicologia gestaltista, então isto 

se deve ao grau de informação que difere entre um e outro, pois “a figura somente se define 

exaustivamente opondo-se ao fundo desorganizado: destaca sua organização sobre o fundo 

desorganizado” (MOLES, 1976, p. 141). Esta conclusão nos leva a refletir sobre a seguinte 

descrição de Moles a respeito da recepção do cartaz publicitário: “ao lado do cinzento e do 

descorado da rua, os pólos de atração propostos ao transeunte são o cartaz e a vitrine” 

(MOLES, 1974a, p. 220; grifo do autor). Sendo assim, a monotonia cromática da rua é 

extremamente organizada, redundante e banal, enquanto o cartaz é o elemento de desordem, 

informação e originalidade. Logo, paradoxalmente, o cartaz publicitário é o fundo do 

ambiente urbano, ainda que Moles provavelmente não concorde conosco. Entretanto, este 

paradoxo vem demonstrar as relações caóticas entre publicidade e urbanismo atualmente 

estabelecidas, ilustradas pelo crescimento da poluição visual. Na fotografia abaixo (Fig. 4), 

retirada em uma avenida principal da cidade de Londrina-PR (Av. Tiradentes), percebe-se 

nitidamente o traçado reto da rua (forma) contrapondo-se aos letreiros, logotipos e placas de 

informação. 
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Figura 4 (Anônimo, Janela Londrinense, 2010) 

 

Não é por outro motivo que Moles atribui a função de ambiência ao cartaz 

publicitário, apesar de reconhecer que “os cartazes não obedecem a nenhum plano 

preestabelecido e não possuem nenhum estilo adaptado ao nível de sua colocação”, pois eles 

são reproduzidos massivamente, ao contrário do monumento, objeto único elaborado 

exclusivamente para determinado local (MOLES, 1974a, p. 55). Ao explorar a função de 

ambiência acima referida, Moles propõe uma política de afixação de cartazes, considerando 

que “a ação publicitária em função da densidade de cartazes [...] apresenta um máximo, acima 

do qual o olho, saturado de cartazes, se desvia espontaneamente” (MOLES, 1974a, p. 223). 

Como se nota, o objetivo da política proposta por Moles não é evitar a poluição visual, mas 

tornar a retenção dos cartazes mais eficaz, estabelecendo aqui também o valor optimum de 

densidade de anúncios. 

Além da função de ambiência, o cartaz publicitário também cumpre outras funções: 

(1) função informativa (o cartaz anuncia sobre algo); (2) função persuasiva (o cartaz convence 

sobre algo); (3) função educadora (o cartaz ensina sobre algo, desde hábitos de higiene até 

conhecimentos técnicos); (4) função estética (o cartaz conota alguma emoção, quase sempre 

agradável); e (5) função criadora. Sobre esta última função, denominada de modo 

ambivalente, Moles esclarece que o cartaz publicitário “é atualmente um enorme sistema nos 

países capitalistas, pois é um dos criadores de desejos e um dos transformadores dos desejos 

em necessidades que servem para fazer girar o mecanismo de consumo” (MOLES, 1974a, p. 
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56). A publicidade surge como força motivadora nas sociedades afluentes, onde “a produção 

ultrapassa as necessidades e nas quais, por conseguinte, a polarização é feita nas motivações 

de consumo” (MOLES, 1973b, p. 18). Portanto, a publicidade vem realizar o trabalho que a 

“mão invisível” deixou de fazer, regulando a procura (consumo) em função da oferta 

(produção).  

Através desta função criadora da publicidade, o pesadelo huxleyano novamente se 

evidencia, pois em seu mundo novo os slogans repetidos nos berçários “adaptavam a futura 

procura à futura oferta industrial” (HUXLEY, 2003, p. 63). Sabe-se que cientistas sociais e 

engenheiros genéticos, liderados por Administrados Mundiais, coordenam a tecnocracia 

imaginada por Huxley. Moles parecia levar a sério algo assim, pois 

 

as razões pelas quais o indivíduo tem sido relativamente protegido dos efeitos da 
Psicologia e da Sociologia aplicadas, que permitiram modelar seu cérebro à vontade, 
são [...] o fato de que aqueles que poderiam tomar as coisas em suas mãos não têm 
uma sede suficientemente grande de poder (MOLES, 1974b, p. 328). 

 

Se nosso mundo não se tornou o mundo novo de Huxley, então é porque os cientistas 

são seres castos jamais seduzidos pelo poder, como nos faz pensar Moles. Entretanto, não 

faltou quem imaginasse o instrumental técnico-teórico necessário para isto, sendo os escritos 

do autor, especialmente o analisado neste artigo, um bom exemplo em seu objetivo explícito 

de programar os acontecimentos sociais e psicológicos. Isto faz sentido para sua filosofia, pois 

cibernética significa, no original grego, “arte de governar”. Resta saber se Moles desenvolveu 

uma arte para governadores ausentes ou para tiranos dissimulados. 
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