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RESUMO 

O presente artigo apresenta a trajetória e a obra artística de Roy Lichtenstein a partir da teoria do 
campo de produção de bens simbólicos de Pierre Bourdieu. Discute, particularmente, a atuação do 
artista enquanto integrante da Pop Art através da oposição entre o campo de produção erudita e o 
da indústria cultural. O estudo indica que, ao introduzir processos e códigos oriundos da indústria 
cultural, o trabalho de Roy Lichtenstein amplia os limites do campo artístico ao mesmo tempo em 
que mostra a capacidade de cooptação das instituições de consagração do próprio campo de 
produção erudita.  
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ABSTRACT 

This article presents Roy Lichenstein’s path and artistic work using Pierre Bourdieu’s 
symbolic goods production field  theory.It discusses, particularly, the artist’s acting as aPop 
Art member through the opposition between the erudite production field and the cultural 
industry. The study indicates that, by introducing processes and codes from the cultural 
industry, Roy Lichtenstein’s work increases the artistc field edges while it shows the 
institutions of consecration ability in atracting from the own erudite production field   
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Introdução  

O presente trabalho se propõe a discutir a trajetória e a obra artística de Roy 

Lichtenstein, enquanto integrante da Pop Art, a partir da teoria do “campo intelectual e 

artístico” de Pierre Bourdieu. Além das proposições sobre a formação e os 

mecanismos de funcionamento desse campo, o estudo teve como referencial teórico 

outras noções do sociólogo francês como a de “habitus” e “bens simbólicos”. 

A oposição proposta por Bourdieu entre “o campo de produção erudita” e “o campo 

da indústria cultural”, que ocorre no interior do próprio campo, constitui o principal 

fundamento da discussão aqui desenvolvida sobre a atuação da Pop Art e de Roy 
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Lichtenstein, em particular, para os processos de produção e transformação de 

princípios e valores artísticos no contexto norte-americano dos anos 1960. 

Além da Introdução e das Conclusões, o artigo está dividido em três partes. Na 

primeira  O campo de produção de bens simbólicos , apresenta-se o referencial 

teórico. Na segunda,  A indústria no campo artístico , discorre-se sobre a 

formação do movimento Pop Art e suas estratégias na busca pela legitimidade 

cultural. E, finalmente, na terceira parte  O artista e a indústria , discute-se os 

conceitos de Bourdieu a partir do percurso e do trabalho do artista. 

O campo de produção de bens simbólicos 

Segundo Bourdieu (2005), o “campo” é um espaço social hierarquizado onde todos 

os integrantes estão em constante disputa pela legitimidade, ou seja, pelo poder de 

definir o que é ou não digno de integrar o jogo pelo capital cultural e, 

consequentemente, de incluir ou excluir aqueles que têm pretensões de 

legitimidade. Bourdieu (2007, p.289) esclarece que o “campo artístico”, em particular, 

é o “lugar em que se produz e se reproduz incessantemente a crença no valor da 

arte e no poder de criação do valor que é próprio do artista”.  

Como todo jogo, o campo também precisa de regras que orientem seu 

funcionamento. Essas regras fazem parte do “habitus”, que, para Bourdieu, é: 

um sistema de disposições duráveis e transferíveis que, integrando todas as 
experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de 
percepções, apreciações e ações, e torna possível a realização de tarefas 
infinitamente diferenciadas, graças às transferências analógicas de 
esquemas que permitem resolver os problemas da mesma forma e graças 
às correções incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas 
por estes resultados (BOURDIEU, 1972, p.178-179 apud MICELI, 2005, 
p.XLI). 

O habitus constitui, portanto, um conjunto de normas forjadas historicamente que 

rege a forma de atuação dentro e fora do campo, tendo como apoio as tradições de 

seus integrantes anteriores que foram internalizadas pelos demais. O habitus acaba, 

assim, por configurar maneiras particulares de conhecer e de atuar socialmente no 

mundo. 

A constituição progressiva de um “campo artístico e intelectual” corresponde ao 

processo histórico de autonomização do “sistema de produção, circulação e 
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consumo de bens simbólicos”, derivado dos modernos processos de divisão social 

do trabalho. Antes da modernidade, os artistas e intelectuais ocidentais 

encontravam-se, portanto, submetidos a instâncias de legitimidade externas, 

vinculadas aos poderes religiosos, políticos e econômicos.   

Segundo Bourdieu (2005, p.100), três fatores principais contribuíram para o 

processo de autonomização desse campo: o aumento e diversificação do público 

consumidor, que pôde garantir, além de uma mínima independência financeira aos 

artistas, “um princípio de legitimação paralelo”; o crescimento do número de 

produtores e empresários de bens simbólicos profissionalizados, que fez com que se 

reconhecesse “exclusivamente um certo tipo de determinação, como por exemplo, 

os imperativos técnicos e as normas que definem as condições de acesso à 

profissão e de participação no meio”; e a multiplicação e diversificação das 

instâncias de consagração e difusão, tais como museus, galerias, revistas e jornais.  

A partir dessas transformações, o campo tende a se fechar gradativamente sobre si 

mesmo, passando a obedecer uma lógica interna. Quanto mais fechado o campo, 

menor sua sujeição aos tradicionais interesses religiosos, políticos ou econômicos e 

maior a sua autonomia  embora tais demandas éticas e estéticas nunca deixem de 

influenciar a produção dos bens culturais.  

Essa autonomização do sistema de produção e circulação de bens simbólicos 

produz subsistemas e instâncias internas ao próprio campo, que, de acordo com o 

Bourdieu (2005, p.105), está estruturado a partir da oposição de dois outros campos: 

“o campo de produção erudita” e “o campo da indústria cultural”. O primeiro produz 

bens simbólicos destinados a um público de produtores de bens culturais que são 

também os próprios legisladores e consumidores do campo.  

o campo de produção erudita tende a produzir ele mesmo suas normas de 
produção e os critérios de avaliação dos seus produtos, e obedece à lei 
fundamental da concorrência pelo reconhecimento propriamente cultural 
concedido pelo grupo de pares que são, ao mesmo tempo, clientes 
privilegiados e concorrentes. (BOURDIEU, 2005, p.105) 

Ao contrário do sistema de produção erudita, que segue a lei da concorrência pelo 

reconhecimento cultural, o campo da indústria cultural obedece à lei da concorrência 

para a conquista do maior mercado possível (BOURDIEU, 2005, p. 105). Voltando-

se especificamente para o público “médio”, essa “arte média” caracteriza-se, 
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segundo Bourdieu (2005, p.137), pelo recurso “a procedimentos técnicos e a efeitos 

estéticos imediatamente acessíveis”.  

Embora não esteja sujeito às normas da indústria cultural, o campo erudito possui 

um mercado interno que estimula a concorrência e movimenta o jogo pela 

legitimidade cultural. Um mercado em que os consumidores, além de produtores, 

podem ser apreciadores, colecionadores, críticos ou professores, que usualmente 

detêm uma formação teórica proveniente sobretudo do sistema de ensino.  

Como a educação institucionalizada acaba dirigindo tanto a prática cultural 

inconsciente  através do habitus cultivado  quanto a consciente  através de 

normatizações e modelos explícitos , todo o sistema tende, assim, a naturalizar 

conceitos e valores arbitrários. Para Bourdieu (2005, p.131), os integrantes do 

sistema podem até estar cientes das leis, mas não da própria arbitrariedade que as 

instituiu.  

De acordo com o autor (2005, p.126), a função do sistema de ensino e de todas as 

outras instâncias de consagração e conservação é, portanto, “difundir, conservar e 

consagrar um tipo determinado de bens culturais e, ao mesmo tempo, produzir 

incessantemente novos produtores e novos consumidores dotados de uma 

disposição duradoura para que possam apropriar-se simbolicamente desses bens”. 

A indústria no campo artístico  

Poucos movimentos artísticos ilustraram e problematizaram tão adequadamente 

essa oposição entre o campo da produção erudita e o campo da indústria cultural 

como a Pop Art. Ao introduzir abertamente técnicas e signos da indústria cultural nos 

espaços e códigos próprios do campo erudito, o novo movimento emerge com 

dificuldade dobrada pela legitimidade cultural. 

A Pop Art teve como um de seus marcos de origem a colagem O que exatamente 

torna os lares de hoje tão diferentes, tão atraentes?, de Richard Hamilton, para o 

catálogo da exposição Este é o amanhã, em 1956. Segundo McCarthy (2002, p. 7), 

esse trabalho já explicitava alguns dos temas que se tornariam dominantes na Pop 

Art: 
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 A comunicação de massa como estratégia da produção de bens simbólicos 

na alta cultura; 

 A desvalorização das tradicionais distinções culturais entre “elevado e 

inferior, elitista e democrático, único e múltiplo; 

 O uso da ironia e da sinceridade. 

 

Richard Hamilton. O que exatamente torna os lares  
de hoje tão diferentes, tão atraentes?. 1956 

Hamilton, que, como professor do Royal College of Art, ocupava uma posição de 

prestígio numa típica instituição de consagração do campo erudito, reuniu na época 

um grupo para trabalhar e promover uma arte “popular, transitória, consumível, de 

baixo custo, produzida em massa, jovem, espirituosa, sexy, chamativa, glamourosa 

e um grande negócio” (Madoff, 1997 apud McCarthy, 2002, p.8). Atributos que se 

mostravam sintonizados com um contexto cultural do pós-guerra europeu que 

supervalorizava as pesquisas tecnológicas, a ficção científica e o consumo de 

massa. 

Não obstante as bases lançadas na Inglaterra pelo Independent Group na década 

de 1950, foi somente nos anos 1960, nos Estados Unidos, que a Pop Art se 

constituiu numa tendência artística claramente identificável. Um movimento que, 

desde os primórdios, manifestava-se contrariamente ao elitismo modernista, 
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defendendo precisamente a abertura de um campo artístico ainda fundado na rígida 

distinção entre “arte erudita” e “arte média”.  

Além de igualmente inseridos em contextos históricos de grandes mudanças 

políticas e amplo otimismo, os movimentos britânico e norte-americano 

apresentavam características comuns não muito usuais para o período. Segundo 

McCarthy (2002, p.14), são elas: a participação de artistas oriundos da classe 

trabalhadora e sem muito apreço por hierarquias rígidas de forma e tema; o 

interesse por quadrinhos, revistas de grande circulação e cinema hollywoodiano; o 

uso da fotografia e a adoção de um desenho formal definido e com cores vibrantes. 

Na busca pelo reconhecimento, a vertente americana enfrentava particularmente a 

autoridade cultural representada pelo Expressionismo Abstrato, que, naquele 

momento, de acordo com Lucie-Smith (1966, p.160), já era considerado o primeiro 

movimento nacional americano a atingir um alto grau de legitimidade artística dentro 

e fora do país. Críticos e instituições de consagração organizados em torno da 

tradição pictórica modernista não se mostraram dispostos a legitimar uma arte pop 

que explorava materiais e técnicas ordinárias, que valorizava a produção 

mecanizada, que repudiava a expressão subjetivista do artista e que mostrava-se, 

explicitamente, ligada à sociedade de consumo, como afirma McCarthy (2002, p.24). 

 

Jackson Pollock. A chave. 1946 

Essa ortodoxia do campo erudito iria, entretanto, se confrontar não apenas com os 

produtores de bens simbólicos da nova tendência, mas com colecionadores, 

galeristas e marchands que passariam a aceitar  e a comprar  obras de artistas 

como Andy Warhol, James Rosenquist e Tom Wesselman. Vale ressaltar que muitos 
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desses artistas já integravam, de um modo ou de outro, instâncias de reprodução e 

consagração do campo intelectual e artístico. Além disso, demonstravam um notório 

domínio dos códigos eruditos através da livre manipulação de recursos estéticos 

modernos, tais como a colagem cubista, o readymade dadaísta e a montagem 

surrealista. 

 

James Rosenquist. Nomad. 1963. Tela a óleo, madeira e plástico 

O gradativo processo de legitimação cultural da Pop Art tem como um marco de 

referência a notável exposição na Hayward Gallery, em Londres, no final dos anos 

1960. Por outro lado, esse evento pode também representar o sucesso do processo 

de cooptação realizado por um sistema cultural que se mostra tão rígido em relação 

às suas distinções quanto flexível no que respeita às suas regras. Embora não 

tivesse sido capaz de romper completamente as barreiras que separam o campo 

artístico propriamente dito do campo da indústria cultural, a Pop Art contribuiu para 

flexibilizar e ampliar um habitus que parecia relativamente estável desde as 

vanguardas históricas. 

Ao promover o intercâmbio entre o campo erudito e a cultura de massa, a Pop Art 

vai também problematizar a suposta perda do “valor de culto” da arte na era da 

“reprodutibilidade técnica”, tal como tinha sido formulado por Walter Benjamin 

(1994). Se, conforme Benjamin (1994, p.167-174), é a unicidade da obra de arte 
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tradicional que garante esse valor, na Pop Art é a própria natureza reprodutível que 

se colocava a serviço dos novos “cultos” de uma sociedade de massas. 

Mesmo sem realizar a idealizada unificação dos campos  deixando, 

consequentemente, de satisfazer as ambições de Hamilton por uma arte descartável 

e de baixo custo , a Pop Art desempenhou o papel de explicitar não só a sociedade 

de consumo, mas a própria lógica de um sistema de produção de bens simbólicos 

que se modifica continuamente sem, todavia, alterar a sua estrutura. Uma estrutura 

instituída na oposição interna entre o campo de produção erudita e o da indústria 

cultural e que será especialmente colocada em questão pela obra de Lichtenstein. 

De acordo com Lucie-Smith (1966, p.167): 

um dos pontos estabelecidos pela arte pop é que não inventamos novos 
conjuntos de condições, meramente as reconhecemos (...) os artistas pop 
ergueram um espelho onde a própria sociedade se vê refletida. 

O artista e a indústria 

O artista americano Roy Lichtenstein nasceu no início da década de 1920 numa 

família de classe média e cresceu admirando o jazz, o cubismo e a valorização da 

arte africana por Picasso. No último ano do colégio, fez um curso de verão na Art 

Students League. De acordo com Hendrickson (2007), seu primeiro mestre foi 

Reginald Marsh, um dos primeiros artistas a trabalhar com elementos da vida 

cotidiana e a defender a simplicidade da arte vernácula norte-americana  

apontando, desse modo, preferências culturais alternativas ao cânone modernista. 

Decidido a se tornar artista profissional, Lichtenstein cursa licenciatura em Belas 

Artes pela Universidade de Ohio, onde inevitavelmente assimila os princípios 

teóricos, técnicos e estilísticos necessários a um possível trânsito no campo artístico. 

Quem vai mais lhe influenciar nesse momento é o professor Hoyt Sherman, que lhe 

despertou o interesse pela relação entre ciência e arte e por certas concepções que 

tratavam o fenômeno da visão mais como “um processo óptico que uma experiência 

narrativa ou emocional” (HENDRICKSON, 2007, p.11).  

Mesmo desde cedo inserido em instâncias de formação e de reconhecimento 

próprios do campo artístico, Lichtenstein enfrentaria dificuldades de legitimação em 

virtude do seu interesse pelos novos processos técnicos da indústria e da arte em 
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detrimento da expressão de sentimentos. Unindo com bom humor a consagrada 

estética modernista com a arte vernácula americana e elementos visuais da indústria 

cultural, Lichtenstein forçaria os limites do próprio campo onde ele sempre esteve de 

algum modo integrado. Esse campo artístico que oferecia resistência às suas 

experimentações era o mesmo, no entanto, que acabava estimulando o diálogo com 

o campo da indústria cultural.  

De acordo com Hendrickson (2007), influenciado por colegas das instituições onde 

lecionava na década de 1950, Lichtenstein chegou a aderir ao Expressionismo 

Abstrato por motivos financeiros. Todavia, ele também volta-se para a “arte 

comercial”  igualmente por influência de colegas como o artista e historiador da arte 

Allan Kaprow , explorando anúncios publicitários, materiais não-convencionais e 

personagens como Pato Donald e Mickey, no intuito de influenciar a cultura visual da 

população “média”. 

 

Roy Lichtenstein. Olha, Mickey, 1961 

Os avanços tecnológicos que constituíram a própria modernidade, motivaram 

Lichtenstein a incorporar uma ‘estética da máquina’ impessoal e estereotipada, 

contrariando abertamente, assim, o habitus do contexto artístico norte-americano. O 

artista se apropria de processos comerciais de pintura e reprodução, como os 

“pontos de Benday”, simulando as retículas típicas dos impressos da época. 
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A banalidade fria e transportada para a sua banda desenhada1 e para as 
suas imagens publicitárias, era uma insulto para a instituição da arte, 
tradicionalmente ligada, como era, às coisas intelectuais e espirituais (...) 
(HENDRICKSON, 2007, p.52). 

 

Roy Lichtenstein. Takka takka, 1962 

Com o aumento do número de galerias na década de sessenta, os Estados Unidos 

apresentavam uma conjuntura altamente favorável aos novos artistas e a muitos dos 

princípios estéticos emergentes. Em 1962, Lichtenstein já liderava as vendas de um 

mercado que, contudo, explicitava os próprios conflitos internos ao campo artístico: 

de um lado, colecionadores e marchands legitimavam a Pop Art através da compra e 

venda de obras; de outro, críticos e produtores consagrados rejeitavam a nova 

tendência em nome da tradição moderna.  

No decorrer da década de 1960, as obras de Lichtenstein passaram a ser 

invariavelmente elaboradas a partir da manipulação de elementos retirados de 

catálogos, revistas e, sobretudo, de histórias em quadrinhos. Para Hendrickson 

(2007, p.26): 

(...) seu domínio da arte comercial é análogo ao reconhecimento dos 
cubistas da arte africana, como fonte de um imaginário forte e autêntico. 
Lichtenstein não só admirava a força directa que estava por trás da arte 
comercial, como apreciava o modo como a intenção era tão eficientemente 
expressa na sua forma.  
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Assim, o trabalho de Lichtenstein firma-se junto a um corpo de autoridades culturais 

à medida em que persiste justamente na utilização de códigos visuais da indústria 

cultural e na negação da expressão subjetiva do artista. Sua busca pela legitimidade 

artística vai também incluir, sintomaticamente, uma crítica específica ao 

Expressionismo Abstrato. Com a notória série Pinceladas, o artista estiliza e 

reproduz um certo repertório desse movimento que tinha se tornado uma estratégia 

de distinção tão valorizada pelo campo de produção erudita quanto previsível.  

 

Roy Lichtenstein. Pincelada Amarela 1, 1965 

Ao se apropriar e manipular a estilística da pintura moderna, o artista não só 

corroborava suas próprias regras artísticas como atacava frontalmente as normas do 

campo artístico. Segundo McCarthy (2002, p.59), “a fama de Lichtenstein se 

baseava em sua contínua citação de estilos e momentos da arte moderna”, cujos 

bens simbólicos eram vastamente divulgados em meios nem sempre tão legítimos, 

como os calendários.  

Na década de 1970, após o arrefecimento do Pop e da sua ampla consagração 

pessoal, Lichtenstein produz um conjunto de obras em que faz referências explícitas 

não só aos movimentos modernos como também ao seu próprio trabalho passado. 

Promovendo a paródia de si mesmo no interior do campo de produção erudita, 

Lichtenstein ilustra didaticamente, através da sua própria trajetória, as diversas 

etapas de um amplo processo de produção, consagração e, finalmente, de 

conservação das leis culturais. 
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Considerações finais 

Roy Lichtenstein dedicou-se à carreira artística desde a adolescência, investindo 

numa formação artística de nível superior. No entanto, essa formação não se reduziu 

aos restritos modelos preconizados pelo campo erudito, na medida em que 

promoveu também a assimilação de técnicas, processos e signos da indústria 

cultural. Não é por acaso que o artista tenha valorizado no seu trabalho a 

efervescente sociedade de consumo do pós-Guerra e consolidado junto com outros 

artistas uma arte pop em oposição ao paradigma pictórico moderno.  

Sabendo-se que “todo ato de produção cultural implica na afirmação de sua 

pretensão à legitimidade cultural” (Bourdieu, 2005: 108), a Pop Art e a obra de 

Lichtenstein tornam-se, assim, especialmente esclarecedoras sobre os sistemas de 

produção, circulação e consagração de princípios e valores artísticos. A produção de 

Lichtenstein ganha um interesse particular no contexto norte-americano, por ter se 

constituído numa crítica aguda a um habitus fundado especificamente na tradição 

modernista local.  

Tal produção torna-se ainda mais importante para a investigação dos 

desdobramentos de uma tensão existente  no interior do próprio campo de 

produção de bens simbólicos  entre o campo erudito e o campo da indústria 

cultural. Este estudo procurou mostrar que o campo artístico resistiu, num primeiro 

momento, à heterodoxia de Lichtenstein; mas, ao consagrá-la e finalmente 

incorporá-la ao habitus, acabou exercendo o seu poder intrínseco de cooptação 

(Bourdieu, 2005, p. 119). Este estudo pretendeu, assim, delinear concretamente 

uma lógica de funcionamento do campo baseada em processos de transformação 

que, entretanto, deixam aparentemente inalterada a sua própria estrutura.  

                                                 
1 O texto de Hendrickson (2007) está traduzido para o português de Portugal. Nesta língua, banda desenhada 
quer dizer História em Quadrinhos. 
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