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1. Notas sobre publicidade e propaganda 
 
 Se buscarmos o senso comum presente no dicionário (Larrouse, 1992, p. 

920), enontraremos para o vocábulo publicidade, as seguintes definições: "Caráter do que 

é feito em presença do público. Notoriedade pública. Conjunto de meios empregados para 

tornar conhecido um bem ou serviço, visando seu sucesso comercial. Atividade 

profissional que se dedica a esse fim". O mesmo dicionário diz que publicitário é aquele 

que trabalha em publicidade. Complementando (ibidem, p. 911), se procurarmos o 

significado de propaganda, a resposta será: "Divulgação de ideias ou informações cujo 

conhecimento público interessa ao divulgador".  

 

  A história da publicidade e propaganda é rica e detalhada, e não iremos 

entrar em suas minuscias. Porém, alguns pontos chave devem ser mencionados para este 

artigo. Martins (2004) afirma que a propaganda nasceu quando alguém disse para outro 

alguém que possuía alguma coisa a oferecer, quer seja um produto ou um serviço. O 

autor ajuda a compreender esse processo partindo de alguns marcos históricos. Para ele,  

propaganda pode ser entendida, ainda, como um ato de semeadura, isto é, de plantio e 

posterior colheita. Estabelecendo quatro pontos didáticos para pensar a história da 



propaganda de forma resumida, podemos iniciar afirmando que o termo propaganda 

começou a ser difundido no início do Século XVII, a partir de uma organização criada 

pelo Vaticano para propagar a fé católica. Se a Igreja Católica deu um pontapé inicial 

para a propaganda, Joseph Goebbels, ministro das comunicações do Terceiro Reich, 

aparece como peça chave em um segundo recorte histórico: ele sedimentou-a com a 

divulgação e consolidação das idéias nazistas de Adolf Hitler para o povo alemão, na 

primeira metade do Século XX, através de métodos e técnicas sistematizadas de produção 

e difusão de mensagens para grandes audiências. O terceiro grande momento da 

publicidade pode ser localizado após a IIa Guerra Mundial, na segunda metade do Século 

XX, quando os meios de comunicação de massa eletrônicos (rádio, cinema e televisão) 

começaram a atingir uma gama considerável de pessoas em larga escala. O quarto e 

último (até então) estágio é o atual, calcado nas comunicações digitais conectadas em 

rede e amplificadas pelos dispositivos móveis de comunicação. 

 

  Sampaio (2003, p. 23) aponta a propaganda como catalisadora das ações 

humanas, ao afirmar que ela "[...] seduz nossos sentidos, mexe com nossos desejos, 

revolve nossas aspirações, fala com o nosso inconsciênte, nos propõe novas experiências, 

novas atitudes, novas ações". O autor (2003, p. 26) define, ainda, o termo como "[...] a 

manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, promover 

comportamentos em benefício do anunciante que a utiliza". Pensemos para este artigo, 

então, a propaganda no campo das ideias e a publicidade no campo do consumo. 

 

  

 
2. Da canção ao jingle 
 

 Apontados os fundamentos da publicidade, voltaremos nossa atenção para 

um de seus instrumentos: o áudio publicitário. O primeiro ponto a ser definido diz 

respeito a uma categorização (Paludo, 2009) comumente utilizada por produtores 

musicais dentro do campo do áudio publicitário que visa diferenciar as peças musicais 

que são compostas com finalidade publicitária e aquelas que acabam exercendo esse 

papel por uma apropriação a posteriori. O áudio publicitário é também comumente 



chamado de áudio funcional. Ele recebe essa classificação pois obrigatoriamente tem um 

papel a cumprir. Todo som é uma negociação. No caso, este papel diz respeito a ser uma 

ferramenta propulssora de vendas, quer seja de uma idéia, produto ou serviço. Em 

oposição, a outra classificação é denominada áudio artístico. Ainda que o áudio artístico 

seja um produto obviamente vendável (o intérprete ou compositor podem vender a sua 

obra gravada ou sua partitura mediante acordos de licenciamento musical), a sua gênese 

tem como propósito uma criação declaradamente artística. Mediante permissão e acordos 

comerciais de licenciamento, a composição artística poderá acabar sendo utilizada como 

elemento publicitário a posteriori. 

 

 Já que a publicidade tem no seu bojo uma obrigação de vender, e a arte, embora 

também deva vender (uma vez que o artista profissional é aquele que vive da sua arte, 

diferentemente de a arte ser um passatempo), tem uma pressão aparentemente menor 

nesse sentido, ela pode ser vista como mais livre em relação ao fazer publicitário. Dentre 

os produtos pertencentes ao universo do áudio publicitário, um dos mais conhecidos é o 

jingle (Paludo, 2009). Para compreendermos o jingle, primeiro precisamos acessar o 

conceito referente à canção. Uma canção é uma composição autoral musical que possui 

os seguintes elementos fundadores: uma letra (o texto a ser cantado); uma melodia (as 

notas que ancoram o texto executadas de forma horizontal, linear e sequencial através do 

canto); e uma harmonia (conjunto de progressões de acordes musicais que ancoram a 

melodia e dão sustentação à obra musical). Toda a canção criada a priori com finalidade 

publicitária (isto é, funcional) é chamada de jingle.  

 

  Dentro do meio do áudio publicitário, existe uma área que tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos denominada de music branding. O branding é um 

campo da publicidade que se ocupa de todos os esforços de comunicação e marketing 

nessessários para a criação, gerenciamento e manutenção de uma marca.  Guerra (2013, 

p. 45) aponta que 

 
[...] a música tem o poder de provocar associações. Como uma ponte mágica, 
longa o bastante para conectar territórios bem distintos entre si, a música é capaz 
de construir e dar sentido aos mais diversos tipos de laços, mesmo aqueles tidos 



como impossíveis ou improváveis. [...] Laços que criam e reforçam associações 
entre consumidores e marcas, numa relação de troca que gera valor verdadeiro 
para ambas as partes.  

 

  Esse poder de conexão vem de longa data. Castanheira; Coelho (2012) 

lembram da importância que os sinos desempenhavam desde a Idade Média como signos 

sonoros associados ao comportamento humano, quer seja para sinalizar o culto litúrgico 

ou  indicar outras situações, como o chamada a uma reunião emergencial ou o anúncio de 

algum momento de perigo para a comunidade. Isso ocorria, pois desde os tempos 

primitivos o homem aprendera a utilizar a audição como instrumento de localização e 

sobrevivência, fugindo de eventuais predadores e encontrando caças potenciais para sua 

alimentação. Se, como apontado anteriormente, a Igreja Católica contribuiu para a 

publicidade de modo geral, parece ter igualmente contribuído para a utilização do som 

como ferramenta publicitária no badalar de seus sinos litúrgicos.  

 

  Os jingles contemporâneos seguem a estrutura base da música pop, ou 

seja, melodias de fácil compreensão, letras simples, refrão marcante (muitas vezes o 

próprio nome do anunciante ocupa essa posição) e repetição. O estilo musical adotado 

dependerá de uma série de fatores como conceito da comunicação, público alvo e tipo de 

produto/serviço/conceito anunciado. Sergl (2010, p. 221) afirma que "Ao analisarmos o 

jingle, precisamos ter em mente que a propaganda lida com elementos do tempo e do 

espaço na medida em que reúne passado, presente e futuro. O passado fixado na 

memória, o presente implícito na observação e o futuro na imaginação". Se o ápice da 

música popular é o refrão, isto é, um trecho curto que se repete e que, normalmente, 

contém a idéia central da canção ou sua temática evidenciada, Serlg (2010, p. 229) 

lembra que "O jingle criativo, de real musicalidade, leva o nome do produto a ser 

repetido inconscientemente, na medida em que todos cantam a melodia que se fixa na 

memória". Essa repetição enquanto forma de prazer e aprendizado já era percebida por 

Aristóteles, quando ele relatava que a tendência para imitação era instintiva no homem 

desde a infância. Como afirmava Aristóteles (2011, p. 30) sobre o homem: "Neste ponto 

distingue-se de todos os outros seres, por sua aptidão muito desenvolvida para a imitação. 

Pela imitação adquire seus primeiros conhecimentos, por ela todos experimentam o 



prazer". Deste modo, o jingle convida o ouvinte a entoar repetidamente o mantra de sua 

mensagem publicitária, seja mentalmente ou verbalmente, mimetizando a sua mensagem. 

Ouvir diz respeito ao estímulo sonoro. Escutar diz respeito à produção de sentido. O 

jingle deve ser fazer ouvir e escutar. 

 
 
3. Do fazer artístico ao advertainment 
 
  Pitatininga (1994) promove um amplo debate sobre as fronteiras entre arte 

e publicidade. O autor retoma a história da arte ao afirmar que a ideia de diferencial  

começa a se estabelecer após o período do Renascimento. Avançando no tempo, afirma 

que a civilização industrial se desenvolveu à medida que todas as formas da atividade 

criadora foram gradativamente subordinadas à racionalidade instrumental e à necessidade 

de acumulação de capital. A criatividade artística foi progressivamente colocada a serviço 

do consumo. Os impulsos mais elementares do homem, gerados pela necessidade de 

auto-identificar-se e de situar-se no universo, sempre foram forças motrizes do processo 

criativo. Tendo em mente que o ser humano é um ser cada vez mais imerso em um 

universo simbólico, o fazer artístico tem a capacidade de emoldurar em simulacros de 

realidade um conjunto de emoções e sentimentos. Simulacros, pois a obra de arte sempre 

é uma aproximação selecionada de aspectos da realidade que busca espelhar e transmitir 

leituras sobre essa realidade. Pois, se a arte reveste de valores simbólicos os objetos do 

mundo, o mesmo faz a publicidade com os produtos, serviços e conceitos que ela ajuda a 

construir e fazer reverberar. 

 

  Piratininga (1994) provoca a discussão sobre o valor artístico da 

publicidade ao colocar em relevo uma semelhança importante: tanto a obra de arte quanto 

a publicidade nunca querem só representar, e sim, possuem em sua essência a persuasão. 

Se a publicidade é massiva, a arte também pode ser. E esse processo é planejado e nada 

ingênuo. Como aponta o autor (ibidem, p. 60 - grifo do autor): "Acreditar que toda 

manifestação da arte seja produto de uma total espontaneidade em seu conteúdo e forma e 

que, por isso, as manifestações artísticas da sociedade de massa seriam 'menos arte', é 

mais do que ingenuidade". Andy Warhol, um dos principais expoentes do movimento 



pop arte, aproximou a arte para perto da publicidade e a publicidade para perto da arte. 

Na década de 1960, nos Estados Unidos, como aponta Honnef (2004, p. 23), “[...] 

cinema, design e publicidade pertenciam ao ambiente cultural, tal como os hambúrgueres 

e a Coca Cola". Se os movimento dadaísta do início do Século XX, que tinha o objetivo 

de provocar reflexões profundas sobre o fazer artístico, encabeçado por nomes como o de 

Duchamp, trouxe os objetos do cotidiano para o plano da arte, os integrantes da pop arte 

fizeram o mesmo, porém de uma forma mais leve, ainda que igualmente crítica. Nesse 

cenário, a diferença entre a cultura elitista e a popular desaparece. A publicidade passa a 

ser um dos temas preferidos do movimento. A pop arte celebra a sociedade de consumo. 

(Paludo, 2010). 

 

  O consumo na pop arte é encarado como meio para se obter prazer. Ainda 

que em muitos momentos ela provocasse uma reflexão crítica sobre o consumo e a arte, 

artistas como Warhol gostavam muito de consumir e serem objeto de consumo, quer seja 

midiático, quer seja de suas obras. Segundo Strickland (2004, p. 175), 

 
 

Warhol pegava seus temas nas prateleiras de supermercados e nas manchetes de 
tablóides e apresentava uma produção de massa com imagens de Marilyn 
Monroe ou de latas de sopa Campbell, numa espécie de linha de montagem, 
repetindo a imagem por meio de silk-screen. As imagens populares trouxeram a 
arte para fora dos museus.  
 

 
  Quando, por exemplo, Warhol cria a identidade visual para as latas de 

sopa Campbell, ele promove um nó na discussão sobre fronteiras envolvendo arte e 

publicidade, uma vez que o trabalho passa a desempenhar um duplo e simultâneo papel 

nos dois mundos, dificultando o delineamento de onde começa um e termina o outro. 

Johnson (2012) afirma que as formas mais depreciativas de diversão em massa tem um 

valor muito relevante para a construção simbólica do mundo. Como aponta (ibidem, p. 

17): "Na maior parte das vezes, as críticas que levam a cultura pop a sério realizam algum 

tipo de análise simbólica, decodificando a obra para mostrar de que maneira ela 

representa algum outro aspecto da sociedade". Warhol (2008, p. 109) também pensava 

assim: "Sempre gosto de trabalhar com restos, fazer as coisas de restos. Coisas que foram 



jogadas fora, que todo mundo sabia que não prestavam, eu sempre achei que elas tinha 

um grande potencial [...]". Nesse caso, potencial de ressignificação. 

 

  Se a publicidade começou a se fundir com a arte, ambas também se 

juntaram à indústria do entretenimento. E a essa fusão, deu-se o nome de advertainment, 

isto é, a junção de advertising (propaganda) com enterteinment (entretenimento). 

Conforme Russell (2007), este casamento contribui para o auxiliar branding das marcas 

anunciantes. O advertainment tem crescido principalmente em reação ao excesso de 

mensagens publicitárias veiculadas em diversos meios (tradicionais ou não), à escalada 

dos custos de publicidade e à perda de potênia e eficácia reduzida de mensagens 

publicitárias tradicionais. Os consumidores estão exponencialmente mais expostos a 

mensagens comerciais mas, ao mesmo tempo, se tornam mais resistentes e acabam 

encontrando novas maneiras de evitá-las. Levando em conta que por décadas a TV foi a 

grande vitrine de exibição de anúncios, à medida que a convergência entre ela e a internet 

cresceu, os consumidores foram ganhando cada vez mais controle sobre o que ver e 

quando ver. Hoje os anunciantes estão atentos para alternativas como o entretenimento de 

marca dentro de programas, patrocínios de programas, publicidade interativa durante os 

programas, anúncios em vídeo on-line e, também, para a técnica de product placement, 

que consiste em inserir os produtos e serviços como integrantes da narrativa de filmes, 

series, novelas, games e outros produtos midiáticos.  

 

  Majerol (2011) acredita a volta da inserção narrativa da publicidade a que 

se assiste atualmente seja uma volta aos clássicos, uma vez que, no rádio e na TV da 

década de 1950, já era comum produtos serem utilizados como nome agregado a títulos 

oferecidos pela programação, como por exemplo, "Colgate Comedy Hour" (Hora da 

Comédia Colgate) ou a "Texaco Star Theater" (Teatro das Estrelas Texaco). Agora, 

porém, em muitos casos, a narrativa já é planejada desde o início pensando nas possíveis 

associações de produtos que podem figurar durante a trama. A explicação para essa volta 

ao passado pode ser justificada diante da saturação de excesso de mensagens publicitárias 

despejadas sobre o público, fato que gera ressistência e rejeição. A audiência, 

empoderada pela facilidade atual de fuga das paradas obrigatórias narrativas geradas 



pelos intervalos comerciais, e cansada das ofertas tradicionais de anúncios, acaba 

procurando conteúdo em outras fontes menos poluídas de reclames ou simplesmente 

buscando outras propostas de diversão. Majel (2011) aponta um forte crescimento da 

utilização de product placement com apelo de advertainment na indústria musical, 

afirmando que no ano de 2010 esse valor beirava a casa dos 20 milhões de dólares. O 

vídeoclipe se converte em uma nova vitrine para expor produtos. A diferença do 

advertainment para o product placement é que o primeiro procura ser mais sutíl e menos 

explícito e agressivo do que o segundo.  

 
 
4. Adversongs 
 
  Até aqui, discutimos conceitos referentes à arte, publicidade, áudio 

publicitário e fusões entre arte, narrativa e propaganda. O artigo propõe, então, um novo 

conceito denominado adversongs, isto é, a junção entre advertising e songs (canções). 

Pelo que foi visto até então, fica claro que desde a segunda metade do século XX, 

publicidade e propaganda e arte caminharam juntas, em uma relação dialógica. Ao 

observarmos a vida dos compositores eruditos de séculos passados, veremos que suas 

canções e composições sempre estiveram a serviço de seus mecenas. como pode ser 

constatado na afirmação de Bach ao ter dito que "o objetivo de toda a música devia ser a 

gloria de Deus". (Thomas; Thomas, 1965, p. 9). ou Mozart (ibidem, 1965) que compôs 

diversas peças sob encomenda para a nobreza. Se a música sacra de Bach tinha como 

objetivo glorificar a Deus (e ao anunciante que contratava Bach, isto é, o clero), e se os 

temas de Mozart visavam divertir a nobreza (e, muitas vezes, também o clero, ambos 

seus contratantes), não poderíamos encará-los como jingles primitivos? Se no passado 

distante pode parecer nebuloso, no presente esta perspectiva se mostra mais evidente. Ao 

prestarmos atenção às letras das canções, veremos que elas possuem um rico discurso 

sobre diversos aspectos da vida humana, e que, assim como um cojunto de discursos 

políticos constrói um político ou um conjunto de discursos religiosos constrói um 

sacerdote e uma religião, um conjunto de discursos musicais constrói uma banda, cantor e 



assim por diante. Esse foco hoje é dado pelos artistas e pelos profissionais de A&R 

(artista e repertório)1, gestores de suas carreiras. 

 

  Trazendo a olhar para tempos mais recentes, a banda de rock Rolling 

Stones lançou em 1965 a canção "Satisfaction"2 ("Satisfação") na qual cantava de forma 

repetida a frase "I can't get no satisfaction" ("Eu não consigo ficar satisfeito"), 

demonstrando a inquietude juvenil que sempre envolveu o mundo dos jovens, prova da 

atualidade do tema que faz sucesso até hoje. Poucos anos depois, Janis Joplin gravava 

uma de suas últimas canções intitulada "Mercedes Benz" 3. Nesse exemplo, o próprio 

título é uma marca. Mesmo que com um certo tom crítico sobre o consumo, acabava por 

auxiliar na mitologia da marca cantada. Tomando um outro exemplo, citamos o DJ 

Fatboy Slim e sua canção com letra minimalista que repete durante toda a gravação única 

e exclusivamente a frase "Fatboy Slim is Fucking in Heaven"4 ("Fatboy Slim está 

fodendo no paraíso"). Podemos pensar muitas possibilidades de leitura sobre essa letra: o 

artista está tendo prazer infinito com seu trabalho; demonstra estado de êxtase com seu 

sucesso; canta uma ode hedonista. Ainda que a história da música seja recheada de 

diversos e variados discursos musicais, os exemplos apresentados dão conta de 

demonstrar que as obras musicais questionam e exaltam a existência humana. Como 

aponta Figueiredo (2009, p. 1), 

  
De Atenas às antenas, muito se sofisticou no processo de persuasão, em especial 
no discurso publicitário, que bebe de infinitas fontes desde a filosofia, a 
antropologia, a sociologia, a psicologia, a linguística, a semiótica, a arte, e tem, 
ainda hoje, entre suas mais podersas armas, a palavra.  

 
  As canções, palavras musicadas, formam o inventário artístico dos 

músicos, compositores e interpretes da indústria musical. Elas são uma interface entre o 

público, as ideias e os compositores e intérpretes. Conforme apresentamos, a 

publicidade,	em	senso	comum,	se	caracteriza	por	um conjunto de meios empregados 

para tornar conhecido um bem ou serviço, visando seu sucesso comercial. Propaganda, 

																																																								
1	Para mais informações sobre A&R, consulte Paludo (2010).	
2	Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=HoxRFOr_sQ0> acesso em 10.06.14 
3	Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Qev-i9-VKlY> acesso em 10.06.14	
4	Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=XmKJOdRf_3s> acesso em 10.06.14		



constrói ideias. Pois as canções não vendem o discurso artístico? Não são um convite à 

experiência do espetáculo ao vivo (a obra acontecendo na experiência)? Ser fã é um ato 

de fé, de crer: fé em um arquétipo, em um ídolo, em uma idéia, em uma ideologia. Como 

vimos, a	propaganda	 se	desenvolveu	 através	da	 fé.	Da	mesma	 forma,	 a	 fé	pode	 se	

ampliar	 pela	 propaganda	 (no	 caso,	 pelas	 canções).	 Verificamos,	 ainda,	 que	 o	

processo	 de	 persuasão	 publicitária	 se	 dá mediante a manipulação planejada da 

comunicação visando promover comportamentos em benefício do anunciante que a 

utiliza e que as produtoras de áudio geram sons que tem por objetivo incrementar vendas. 

O mesmo não valeria para a indústria do disco (ou do stream e downloads, atualmente) e 

suas canções? 

 

  Nesse sentido, as canções se parecem com as latas de sopa Campbell: uma 

fusão entre obra e criador, artista e anunciante, publicidade e arte (musical). Nesse plano, 

as fronteiras entre jingle e canção ficam rarefeitas. Quando elas são readymades 

ressignificados, também. O videoclipe é a nova vitrine. Como no conto do "Flautista de 

Hamelin" escrito pelos Irmãos Grimm (Constanza, 2011), as adversongs são textos 

entoados e notas tocadas, e trocadas por moedas, atraíndo uma multidão de fãs 

consumidores. Se as adversongs profanam ou sacralizam a obra musical é uma discussão 

para outro artigo. 

 
 

BIBLIOGRAFIA: 

 
ARISTÓTELES. Arte poética. São Paulo: Martin Claret, 2011. 
 
CASTANHEIRA, José Cláudio Siqueira ; COELHO, J. A. Dos sinos ao iPod: sons, 
espaços e identidades nas novas estratégias das marcas. Comunicacao, Midia e Consumo. 
São Paulo, v. 9, n.1, p. 219-239, jul-dez, 2012. 
 
CONSTANZA. O flautista de Hamelin. Belo Horizonte: Villa Rica, 2011. 
 
FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Cengage 
Learning, 2009. 
 
GUERRA, Guto. Music branding: qual o som da sua marca? Rio de Janeiro: Elsevier, 
2013. 



 
HONNEF, Klaus. Pop art. Lisboa: Taschen, 2004. 
 
JOHNSON, Steven. Tudo o que é ruim para você é bom para você: como os games e a 
TV nos tornam mais inteligentes. Rio de Janeiro: Zahar, 2012. 
 
LARROUSE. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Nova Cultural, 1992. 
 
MAJEROL, Veronica. That's advertainment: desperate to grab viewers' attention, 
advertisers are increasingly blurring the line between entertainment and commercials. 
New York Times. New York, 10 jan. 2011. Upfront Magazine, p. 14-23. 
 
MARTINS, Zeca. Propaganda é isso aí: um guia para novos anunciantes e futuros 
publicitários. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
PALUDO, Ticiano. Áudio publicitário = arte? Revista Backstage. Rio de Janeiro, 01 jul. 
2009. Coluna Ticiano Paludo, p. 40-42. 
 
________________. Reconfigurações Musicais: os novos caminhos da música na era da 
comunicação digital. 2010. 309 f. Dissertação de Mestrado (Comunicação Social) - 
Faculdade de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, 2010. 
 
PIRATININGA, Luiz Celso de. Publicidade: arte ou artifício? São Paulo: T. A. Queiroz, 
1994. 
 
RUSSELL, Cristel Antonia. Advertainment: Fusing Advertising and Entertainment. 
University of Michigan. 2007. Disponível em  
<http://www.bus.umich.edu/FacultyResearch/ResearchCenters/centers/Yaffe 
/downloads/Advertainment_teaching_materials.pdf> acesso em 10.06.14. 
 
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir marcas 
e empresas de sucesso. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
 
SERGL, Marcos Júlio. A voz nas peças publicitárias. In: FERRARETO, Luiz Artur; 
KLÖCKNER, Luciano (org). E o Rádio? Novos horizontes midiáticos. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2010, p. 221-236. 
 
STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da Pré-História ao Pós-Moderno. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2004. 
 
THOMAS, Henry; THOMAS, Dana Lee. Vida de grandes compositores. Rio de Janeiro: 
Globo, 1965. 
 
WARHOL, Andy. A filosofia de Andy Warhol: (de A a B e de volta a A). Rio de Janeiro: 
Cobogó, 2008. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


