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APRESENTAÇÃO

VIVÊNCIAS SENSÍVEIS EM TECNOLOGIAS DE 
COMUNICAÇÃO E APRENDIZAGEM

A sensibilidade abordada nos capítulos desta obra reflete, como 
preocupação central, as relações entre os atores que constituem e encenam 
contemporaneamente as diferentes faces da mídia e do consumo. Ao expressar 
experiências estéticas possíveis a partir dos meios de comunicação, sensações 
e emoções dão conta de uma relação entre fenômenos comunicacionais e 
experiências proporcionadas neste circuito. Quando se observa que o contexto 
midiático produz tais reações, (nem sempre exteriorizadas facilmente), constata-
se a materialização de um processo complexo.

As dimensões e alcances da sensibilidade desencadeada pela relação entre o 
indivíduo e o ambiente, como a consequência desse processo, são analisadas 
pelo viés da experiência estética. Experiência que, entre outros, encontra em John 
Dewey e Raymond Bayer autores que se ocuparam do assunto entre os Séculos 
XIX e XX. Além da simples percepção decorrente do contato com a obra de arte, 
a experiência estética voltou-se para o espaço de outros objetos sensíveis. Frente 
a um universo cada vez mais midiatizado, essa experiência assume dimensões 
antes inimagináveis, expandindo sensações em dimensões que continuam 
a desafiar estudos na área. Considerando que hoje o espaço de circulação da 
vida cotidiana é amplificado pelas redes digitais, a experiência estética deve ser 
percebida, igualmente, de maneira diferenciada na interação homem-mundo e, 
consequentemente, na interpretação de novos processos sensíveis.

Partindo da experiência estética no contexto do consumo, com o propósito de 
entender a criatividade, ou essas novas mídias esta obra traz em seus capítulos o 
olhar atento de autores preocupados com o complexo viés da estética. Visando a 
decifrar aspectos aparentemente simples da experiência cotidiana na era digital, 
os estudos aqui apresentados mergulham na subjetividade gerada a partir do 
contexto do consumo criado nas esferas produtivas do mercado cultural. 

No primeiro capítulo as autoras abordam “criatividade empreendedora como 
parte do processo de construção da identidade, com foco na esfera da produção”. 
A abordagem das relações de consumo teve caráter etnográfico e contou 
com pesquisa em seis cidades do nordeste e duas do sudeste brasileiro. No 
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capítulo seguinte são discutidas as sensações atribuídas pelas marcas e como 
essas contribuem para a criação de imaginário. Entre os capítulos três e cinco 
o cinema é discutido como objeto de estudo de comunicação persuasiva, de 
produção de memórias ensaísticas e de narrativas multilineares interativas. Uma 
presumível experiência estética infantil, tratada no capítulo seis, reflete “como a 
televisualidade pode influir na construção de significados por meio da imagem 
em movimento”. 

A partir do capítulo sete exploram-se a estética e o consumo de bens simbólicos 
na vida cotidiana que, por exemplo, encontram na representação da guitarra 
elétrica o significado que assume para a comunidade do rock. Ou os rastros 
digitais e as alternativas póstumas de comunicação através das redes sociais. E, 
ainda os impactos culturais frente às mídias computacionais móveis. O décimo 
capítulo discute, a partir de três cases, as estratégias das marcas a partir do atual 
contexto da cultura digital e da veiculação de vídeos de Branded Content. 

A obra se completa com uma pesquisa acerca da formação profissional em 
publicidade. Os pesquisadores apresentam as origens dos cursos superiores 
na área de comunicação no país, inferindo a necessidade dos estudos de arte e 
estética com vistas ao desenvolvimento da criatividade. 

Um trabalho coletivo de fôlego, embora sem a pretensão de esgotar os estudos 
de estética. Pretende, sim, contribuir para o campo, possibilitando uma visão 
ampla sobre o momento digital em que se vive. Experiências estéticas, neste 
contexto, modificam e incitam estudiosos a pensar em uma forma de abordagem 
metodológica para a pesquisa, tão contemporânea quanto múltipla dos temas 
tratados.

Patricia Bieging e Victor Aquino
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identidad

1

a criatividade 
empreendedora como 

identidade 



Produção e consumo: a criatividade emPreendedora como identidade

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO 08

sumário

Resumo:
Este artigo trata da criatividade empreendedora como parte do processo de construção da 
identidade, com foco na esfera da produção. Para tanto, apresentam-se aspectos referentes à 
identidade na pós-modernidade e sobre criatividade, bem como exibem-se resultados de 
imersões com abordagem etnográfica em seis cidades nordestinas e duas cidades no sudeste 
brasileiro, privilegiando relações de consumo. Nessas imersões, foi possível identificar, registrar e 
analisar inúmeras evidências da criatividade nas relações de consumo. Um dos resultados obtido 
indica que a criatividade se distancia da arte e se aproxima do empreendedorismo.

Palavras-chave: 
Produção e consumo; criatividade; identidade; criatividade empreendedora.

Abstract:
This paper discusses the entrepreneurial creativity as part of the process of identity construction, 
focusing on the sphere of production. To this end, we present aspects related to identity in 
postmodernity and on creativity as well as we exhibit up results of immersions, with ethnographic 
approach, in six northeastern cities and two towns in southeastern Brazil, favoring consumer 
relations. In these immersions, we could identify, record and analyze numerous evidence of 
creativity in consumer relations. One of the results obtained indicates that creativity is far from 
the art and approximates the entrepreneurship.

Keywords: 
Production and consumption; creativity; identity; entrepreneurial creativity.

Resumen:
Este artículo trata de la creatividad emprendedora como parte del proceso de construcción de la 
identidad y tiene el foco en la esfera de la producción. Se presentan para eso, aspectos referentes 
a la identidad en la posmodernidad y sobre la creatividad. Se muestran resultados de inmersión 
con abordaje etnográfico en seis ciudades del nordeste de Brasil y dos ciudades del sudeste 
brasileño, y concede privilegio a las relaciones de consumo. En esas inmersiones fue posible 
identificar, registrar y analizar  un sin número de evidencias de la creatividad en las relaciones 
de consumo. Uno de los resultados que se obtuvo indica que la creatividad se aleja del arte y se 
acerca a lo emprendedor.

Palabras clave: 
Producción y consumo; creatividad; identidad; creatividad emprendedora.
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O desejo humano de se diferenciar não é uma novidade dos dias atuais. Desde 
sempre encontramos na história manifestações humanas que evidenciam 
a procura por singularidade. Esse percurso tem conexão com a evolução da 
individualização iniciada ainda no século XVI, com os inúmeros processos de 
valorização da subjetividade e da autoria, como a câmara escura, que surge no 
XII, mas se expande a partir do século XV - que era uma forma de representar o 
pensamento do indivíduo - os espelhos mágicos, os labirintos e toda a evolução 
das tecnologias de imagem que permitiam a manifestação “do indivíduo”. Nas 
artes Botticcelli (1445-1510) e Dürer (1471-1528) com seus auto-retratos, mas 
também “A Última Ceia” de Leonardo da Vinci (1452-1519) que foi emblemática 
neste aspecto, uma vez que instaurou a diversidade de possibilidades dos atores: 
cada um dos apóstolos age de uma forma, direciona seu olhar a uma direção, 
valorizando a subjetividade de cada um... Também a expansão das biografias 
como gênero literário, a criação do relógio de bolso, que materializava a 
“transferência” do tempo da Igreja para o indivíduo. E ainda mais pela ruptura 
entre o mundo católico e o mundo protestante, com a tradução da bíblia e a 
abertura à interpretação de cada um dos textos “sagrados”, possível com a 
criação da impressão por tipos móveis em 1439, por Gutenberg. Pouco a pouco 
os processos de individualização foram se expandido, mas nos últimos 50/60 
anos a aceleração foi imensa, principalmente em decorrência das tecnologias 
de comunicação, com total ênfase na web, mas também pela expansão e 
aperfeiçoamento dos meios de transporte e criações que privilegiavam a 
manifestação e a vontade dos indivíduos, facilitando os processos de produção 
e publicização de suas criações. Nos últimos anos, a busca da individualidade 
esteve relacionada às customizações mais artesanais de roupas e acessórios e 
pequenas criações para o lar, ornamentos etc.. Na sequencia, a indústria passa a 
favorecer a singularidade, oferecendo a “industrialização da customização”, peças, 
complementos, revestimentos, acessórios - uma ampla oferta de possibilidades 
à disposição da escolha em todos os segmentos imagináveis, de roupas, aos 
móveis para casa, brinquedos, perfumes, livros...

No plano individual as possibilidades de diferenciação crescem no ambiente 
digital, onde qualquer um pode, por exemplo, escrever a letra de uma canção, 
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musicar, gravar e expor no YouTube, contando ainda com a criação de um 
cenário e figurino singular. Tudo isso a custos baixíssimos e com uma linguagem 
muito amigável, o que em muitas situações implica em tutoriais animados, além 
das possibilidades de ajuda de outros usuários-produtores disponíveis online. 
Também as páginas individuais nas redes sociais estão cada vez mais identitárias 
de seus criadores. Em recente pesquisa intitulada “Redes sociais, publicidade & 
consumo: convívio possível“ (PEREZ, BAIRON & TRINDADE, 2012), notávamos 
que os jovens se referiam as redes sociais como “lugar onde a gente está”, “onde 
a gente habita e vive”, ou seja, é um espaço de grande familiaridade, onde a 
individualidade de cada um se manifesta nas escolhas, no layout, nas fotos, nos 
seguidores, nos “likes”, nas recomendações e no compartilhamento de ideias.

No plano coletivo as manifestações criativas e que expandem as individualidades 
são imensas e estão sob a égide da co-autoria, da co-criação, da colaboração, 
no “vamos fazer junto”, nas evidências das explorações sensíveis em todos os 
âmbitos. Tanto iniciativas institucionais como a criação do Fiat Mio, projeto 
colaborativo da Fiat para a criação coletiva de um carro conceito, rompendo o 
paradigma da indústria automobilística que sempre entendeu o carro conceito 
como um projeto secreto; mas principalmente nas iniciativas individuais que 
encontram ressonância no corpo social e passam ao coletivo, e que unem as 
pessoas entorno de afinidades, muitas delas a favor do bem social maior, outras 
com intenções expressivas mais ligadas a arte e as manifestações estéticas nas 
cidades"1". 

No entanto, notamos que hoje o foco central da singularidade é a criatividade, 
que se manifesta tanto na esfera da produção, quanto do consumo, até porque 
as fronteiras entre elas podem não ser tão precisas (CANEVACCI, 2009, MORACE, 
2012, LYOTARD, 1979). Essa nova perspectiva coaduna-se com a vivência do 
consumo como caminho expressivo da identidade de cada um. Nesse sentido, 
as reflexões de Canclini (2012), McCracken (2003), Lipovetsky (2005, 1989) e 
tantos outros, nos auxiliam no entendimento acerca do lugar do consumo na 
sociedade contemporânea, que é central e cada vez mais expressivo dos anseios, 
vontades, desejos e valores das pessoas. Mas a criatividade também pode ser 
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central na esfera da produção instalando a reflexão de sua transversalidade na 
vida contemporânea.

A lógica do consumo sugere ser mesmo basilar na sociedade atual: vivenciamos 
até a mercantilização da cultura e, com isso, um sistema de valores, objetivos 
e mitos se constitui, ou ainda, instala-se o que Lipovetsky chama de “cultura-
mundo”. Cultura-mundo significa o fim da heterogeneidade tradicional da esfera 
cultural e a universalização da cultura mercantil, apoderando-se das esferas da 
vida social, dos modos de existência, da quase totalidade das atividades humanas. 
Com a cultura-mundo, dissemina-se em todo globo a cultura da tecnociência, do 
mercado, do indivíduo, das mídias, do consumo. (LIPOVETSKY e SERROY, 2011, p. 
9).

Como muito bem apresentado nas palavras dos autores acima referidos, a 
cultura-mundo é também uma manifestação do empoderamento do indivíduo, 
que busca nas mídias e no consumo a expressão do self. 

1 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para dar conta da complexidade que a temática instaura, além da abordagem 
teórica sobre identidade na pós-modernidade a partir das reflexões de Stuart 
Hall (1992), Canevacci (2009), Lipovetsky (1989), sobre identidade brasileira, 
Ribeiro (1999), Rohter (2012), Da Matta (2004), Freyre (2010), Holanda (2012), 
Ortiz (2012) e sobre criatividade (OSTROWER, 2012; BOHM, 2011; BROWN, 2013; 
ALENCAR, 1999; KELLEY, 2001, 2005, CSIKSZENTMIHALYI, 1996) e suas relações 
com empreendedorismo e inovação (DRUCKER, 2008; HIRSCH, 2007, BESSANT, 
2009, entre outros). Foram realizadas imersões com abordagem etnográfica 
em 6 cidades nordestinas e 2 cidades na região Sudeste do Brasil, privilegiando 
espaços onde pudéssemos imergir nas relações de produção e consumo. A busca 
da abordagem etnográfica justifica-se em função da intenção de aproximar-se 
o mais possível do cotidiano do fazer produtivo, privilegiando a empiria como 
possibilidade de captação mais naturalizada do objeto da pesquisa. Nessas 
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imersões, baseadas nos ensinamentos do método etnográfico (RIBEIRO, 2003 e 
ACHUTTI, 2004) foi possível identificar, registrar e analisar inúmeras evidências 
da criatividade nas relações de consumo e, em particular, na produção e oferta 
de produtos e serviços. Para este artigo o foco das reflexões se dará na esfera da 
produção e da comercialização. A escolha das cidades nordestinas para a pesquisa 
empírica vincula-se a oportunidade de integrar a presente pesquisa a um projeto 
de pesquisa maior, intitulado “Criatividade Empreendedora e Brasilidade”, que 
abrangerá todas as regiões do Brasil até o primeiro trimestre de 2015 e que teve 
início pelas cidades nordestinas.

2 IDENTIDADE E CRIATIVIDADE

A ideia que prevaleceu por séculos de que a identidade era una e sólida, vem 
pouco a pouco se esvaecendo a favor da evidência das identidades plurais que 
transitam no corpo social, sem fixação, mas com ampla condição expressiva. É a 
manifestação dos multivíduos (CANEVACCI, 2008) que seguem a mesma tradição 
das identidades plurais defendidas por Hall (1992).

E boa parte desse caminho expressivo da identidade passe pelas relações 
produção-consumo, cada vez mais midiatizadas. Assim, para Lipovetsky e Serroy 
(2011, p. 10), “o cultural se difrata enormemente no mundo material”. Os bens são 
criados já impregnados de sentido, de estilo, de moda, de criatividade e acabam 
por servirem de condutores expressivos das identidades plurais de cada um 
(HALL, 1992), funcionando como condutores da singularidade. 

Mas o que é a criatividade? Como se processa o pensamento criativo? É um dom 
ou pode ser aprendida por meio de exercícios constantes? Todos nós somos 
criativos? Estas são algumas das questões que o tema suscita às quais buscamos 
oferecer algum encaminhamento consequente nas reflexões que se seguem.

A criatividade é tema de reflexão de cientistas, intelectuais, artistas e escritores 
nas mais diferentes épocas e áreas do saber. Autores como Vygotsky (2009), 
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Italo Calvino (1993), Damásio (1998), Ostrower (2012) etc., mas também Platão, 
Nietzsche, Kant, Peirce (1977) e tantos outros, dedicaram profundas energias a 
temática. A criatividade também é creditada a inúmeros fatores e dimensões, à 
intervenção divina, aos processos cognitivos, ao dom e ao talento, ao ambiente 
sociocultural, aos traços de personalidade e, também ao acaso, ao fato acidental, 
“serendipidade”, ou mesmo a abdução (PEIRCE, 1977) conceito conectado a 
ideia de “adivinhar” as bases pelas quais um fenômeno se manifesta. Também 
encontramos pesquisas que buscam conectar a criatividade a processos psíquicos 
patológicos como a loucura (comum nos estudos acerca do par “genialidade e 
loucura”). 

Segundo Hallman (apud KNELLER, 1978), uma das mais velhas concepções da 
criatividade é a sua origem divina. A melhor expressão dessa crença é creditada 
a Platão:

E por essa razão Deus arrebata o espírito desses homens (poetas) e 
usa-os como seus ministros, da mesma forma que com os adivinhos 
e videntes, a fim de que os que os ouvem saibam que não são eles 
que proferem as palavras de tanto valor quando se encontram fora 
de si, mas que é o próprio Deus que fala e se dirige por meio deles. 
(KNELLER, 1978, p.32).

Essa concepção ainda encontra defesa em outros pensadores, por exemplo, 
em Maritain (1953, p. 91), quando o autor afirma que o poder criativo depende 
em essência do“reconhecimento da existência de um inconsciente, ou melhor, 
preconsciente espiritual, de que davam conta Platão e os sábios, e cujo abandono 
em favor do inconsciente freudiano apenas é sinal da estupidez de nosso tempo”.

Em sua obra “Criação e imaginação na Infância”, Vygotsky (1896-1934) afirma 
que é a atividade criadora que faz do homem um ser que se volta para o futuro, 
erigindo-o e modificando o seu presente. Para o autor, que era psicólogo e 
educador, nascido na Bielo-Russia, a criação é a condição necessária da existência 
humana e tudo que ultrapassa os limites do cotidiano deve sua existência ao 
processo de criação. Pensamento muito coerente com a certeza de que o 
desenvolvimento intelectual das pessoas ocorre em função das interações sociais 
e das diversas condições de vida.
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Para Dostoievski (1821-1881) a necessidade de criar nem sempre coincide com 
as possibilidades de criação e disso surge um sentimento doloroso de que a ideia 
não foi para “a palavra”, ou seja, não conseguiu se materializar. Nesse sentido o 
autor instaura a necessidade de condições para fazer fluir a criatividade, no caso 
em questão, a criação literária. É possível entender esta posição conhecendo um 
pouco da vida cheia de infortúnios e sofrimentos que teve Fiódor Dostoievski. Mas 
também quando se estuda a criatividade no ambiente organizacional é possível 
encontrar reflexões que seguem a mesma trajetória, qual seja: a necessidade de 
condições físicas e sociais, para que a criatividade se manifeste (Alencar, 1993).

Já Antonio Damásio (1998, p. 72), em seu livro O Erro de Descartes diz que “criar 
consiste não em fazer combinações inúteis, mas em efetuar aquelas que são úteis 
e constituem apenas uma pequena minoria”. Para esse neurocientista, inventar é 
discernir, escolher, eleger, sempre em uma direção pragmática. Aponta outras 
ideias semelhantes às suas quando apresenta, em seu livro, afirmações feitas 
por Leo Szilard, físico nuclear (1898-1964) e Jonas Salk, médico epidemiologista  
(1914 – 1995):

O cientista criador tem muito em comum com o artista e o poeta. 
O pensamento lógico e a capacidade analítica são atributos 
necessários a um cientista, mas estão longe de ser suficientes para 
o trabalho criativo. Aqueles palpites na ciência que conduziram a 
grandes avanços tecnológicos não foram logicamente derivados de 
conhecimento preexistente: os processos criativos em que se baseia o 
progresso da ciência atuam no nível do subconsciente. (In ALENCAR, 
1993, p.7)

Vários autores defendem que a criatividade está fundada numa ”fusão da intuição 
e da razão”. Criatividade é, portanto, a capacidade humana de escolher algumas 
dentre as várias possibilidades preexistentes e mesclá-las, criando algo inusitado, 
distinto do que já existe. Nesse aspecto, poderíamos assinalar a proximidade 
da criatividade com o que contemporaneamente chamamos de inovação, no 
entanto, esta relação será problematizada à diante.

É, entretanto, na capacidade criativa, que existe a chave da capacidade de 
evolução da humanidade - vários pensamentos convergem nessa direção. O 
mérito da expressão criativa é fruto da "complexidade", ou seja, é resultante do 
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contexto social no seu desenvolvimento natural e humano. É muito interessante 
contemplar os efeitos provenientes deste constructo a considerar a capacidade 
de um indivíduo criativo construir e reconstruir, transformando a sua realidade 
e a realidade social como um todo. É consensual e mesmo gratificante, perceber 
que todos nós temos capacidade criativa, ainda que seu desenvolvimento e 
expressão sejam profundamente diversos.

Há quem defenda (Vygotsky, por exemplo) que a criatividade produz-se por meio 
da interação entre os pensamentos de uma pessoa e um contexto sociocultural, 
há casos que podem exteriorizar-se naturalmente da própria personalidade 
humana, por se tratar de uma função da mente, por vezes também precisa ser 
ativada por meio dos estímulos externos e internos. A criatividade representa-
se de múltiplas maneiras. Segundo Gardner (1999) cada indivíduo, também 
apresenta o seu perfil criativo distinto, daí a dificuldade de uma definição precisa 
e “definitiva” do termo.

O ano de 1950 foi um marco histórico na reabertura do estudo da criatividade na 
academia, até o exato momento não há um conceito único que a descreva, ou seja, 
não há uma definição exclusiva para o termo criatividade, porém fundamentais 
estudiosos contribuem para este conceito numa versão diferenciada que a justifica. 
Pouco a pouco vão denominando esta temática na sua "complexidade" como 
termo multidimensional e polifônico. Seguem comunicando os seus resultados, 
ora como novas invenções, como a capacidade de análise e síntese, ora como um 
produto ou metodologias novas, ou como a resolução de problemas, ora como 
uma ideia nova, ou de uma teoria, enfim os componentes criativos se apresentam 
de formas sempre variadas e em multiplicidade. Dinamicamente a variedade ou 
a "complexidade" condiciona o indivíduo a ver o diferente, dai um passo para 
criar a originalidade. O fenômeno da criatividade se manifesta em todos os 
setores da vida, seja social, política, estética, científica etc., é por isto que todas as 
ciências apresentam uma versão diferenciada no seu conceito, condizente com 
as suas próprias ideologias, teorias, métodos e autores, agregando a utilidade e 
individualidade de cada um (JÁCOME, 2011).
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No percurso que nos levou ao “estado da arte” sobre a criatividade foi possível 
encontrar várias definições diferentes para criatividade, mas gostaríamos neste 
momento de destacar algumas delas.

Para Ghiselin (1969) a criatividade é construída. O autor entende que a criatividade 
se refere a um caminho dinâmico: "é o processo de mudança, de desenvolvimento, 
de evolução na organização da vida subjetiva".  Já Anderson (1965), afirmava que 
"criatividade representa a emergência de algo único e original". Aqui instala-se o 
vínculo entre criatividade e singularidade. Segundo Flieger (in GHISELIN, 1969), 
"manipulamos símbolos ou objetos externos para produzir um evento incomum 
para nós ou para nosso meio", e esse evento singular é a criatividade.

A ideia de entender a criatividade como força vital está baseada na Teoria 
Evolucionista do naturalista inglês Charles Darwin (Shrewsbury, 12 de fevereiro 
de 1809 — Downe, Kent, 19 de Abril de 1882). A essência desta perspectiva 
alicerça-se na crença de que a vida é criativa, uma vez que a matéria orgânica 
é a força criadora do universo. As coisas inanimadas não são criativas, pois não 
conseguem produzir ou se reproduzir trazendo coisas novas, exemplos são os 
átomos e estrelas – os mecanismos que os produzem só produzirão átomos e 
estrelas. Assim, a criação é a característica da vida, pois sempre está gerando novas 
espécies. Ainda que em poucos casos ela possa não acontecer – esterilidade. 

Um dos representantes mais emblemáticos da ideia de criatividade como força 
vital é Sinnot (1962) quando atesta que a vida criativa se organiza e regula a si 
mesma e porque está de forma constante e ininterrupta gerando novidades de 
toda a ordem. A partir desta doutrina, a criatividade é intrínseca à vida, mas não 
se restringe a vida humana, pois que não é característica particular da espécie 
homo sapiens.

No entanto, nos parece muito mais interessante e pertinente entender a 
criatividade como força vital a partir da interação do homem com o ambiente e 
sua condição de ser cultural, que produz sentido por meio de todas as interações, 
atos e pensamentos. 
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Inspirados por Ostrower (2012, p. 13) entendemos cultura como um conjunto 
de formas matéricas e espirituais pelas quais os indivíduos no exercício de sua 
subjetividade ou ainda em grupos, convivem, atuam e se comunicam e cuja 
vivência pode ser transmitida às gerações seguinte. Assim, as criações não 
ocorrem independentes ou desconexas da dimensão cultural. 

Nos processos de conscientização do indivíduo, a cultura influencia também a 
visão de mundo de cada um de nós. Auxilia na orientação dos nossos interesses e 
aspirações, nossa necessidade de afirmação e reconhecimento, nossos objetivos e 
valores mais profundos. A cultura orienta o ser sensível ao mesmo tempo em que 
direciona o ser consciente, dotado de razão. É notório o quanto a sensibilidade 
que temos é aculturada, orienta nosso fazer e o imaginar de cada um. Porque 
temos o sentido do tato tão pouco desenvolvido? Parte da explicação está na 
cultura brasileira, que com sua matriz católica castradora, refutava o contato 
físico, porque ali estava o pecado... Portanto, nossa sensibilidade é seletiva, nos 
guia pelos caminhos que identificamos como importantes ou necessários à nossa 
vida naquele determinado contexto cultural. Na interação entre potencialidades 
individuais com as possibilidades culturais, a criatividade é pura sensibilidade, 
de modo que o criativo humano se dá ao nível do sensível (OSTROWER, 2012). 
Assim, como fenômeno social, a sensibilidade se converteria em criatividade ao 
ligar-se estreitamente a uma atividade social significativa para o indivíduo: ou 
seja, aquilo que traz relevância para sua vida.

Dentro desta dimensão cultural da criatividade, temos de destacar o papel da 
memória. O homem interliga o ontem e o amanhã, dobrando o tempo. Atravessa 
o presente, compreende o momento muitas vezes como extensão do passado e 
fisga o futuro, em um caminho, nem sempre linear, que lhe garante armazenar 
instantes do tempo. As intenções se estruturam junto com a memória e são 
fundamentais no processo criativo. Nem sempre serão conscientes, muitas vezes 
só descobrimos nossas intenções só depois de realizada a ação... Segundo 
Ostrower (2012, p.18) “Evocando um ontem e projetando-o sobre o amanhã, 
o homem dispõe em sua memória de um instrumental para, a tempos vários, 
integrar experiências já feitas com novas experiências que pretende fazer”.
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A criatividade é, portanto, inerente a condição humana, não apenas vinculada a 
um caráter biológico, mas muito mais à circunstância cultural da vida.

Na contemporaneidade os conceitos criatividade e inovação são indissociáveis, 
no entanto, não são sinônimos. Percorrendo um entendimento pragmático, os 
autores Duailibi & Simonsen Jr. (1982, P. 34) distinguem-os afirmando que “A 
criatividade é a faísca, a inovação é a mistura gasosa. A primeira dura um pequeno 
instante, a segunda perdura e realiza-se no tempo. É a diferença entre inspiração 
e transpiração, a descoberta e o trabalho”. 

Em outra direção reflexiva Adair (2010, p.10) afirma que “Criação, invenção 
ou descoberta se concentram na concepção da ideia; a inovação abrange o 
processo como um todo, de tal forma que a nova ideia seja posta em prática 
produtivamente”. Concordamos com a primeira parte da afirmação do autor, 
aquele que associa a criação com o foco na concepção da ideia, mas discordamos 
de seu entendimento de que inovação contempla todo o processo, isto porque 
há processos que são inovadores no interior de um determinado contexto e que 
não são resultantes da criatividade, mas sim da detecção de uma oportunidade 
não explorada, sem que seja necessário – em alguns casos – qualquer adição 
criativa. O próprio autor mais adiante nas suas reflexões afirma “nem todas as 
pessoas criativas são inovadoras, nem todos os inovadores são invariavelmente 
criativos...” (ADAIR, 2010, p.10).

Normalmente a criatividade é um processo individual, nasce da ideia que surgiu na 
cabeça de alguém, enquanto a inovação é um processo tendencialmente coletivo, 
que deve ser trabalhado em grupo e conduz coletivamente a uma mudança de 
percepção. Por isso se diz que determinada pessoa é criativa e a empresa “xyz” é 
inovadora (De Brabandere) ainda que afirmações usando os contrários não sejam 
incomuns, principalmente quando nos referimos as indústrias criativas. Não existe 
inovação sem criatividade, pois a inovação é a aplicação prática da criatividade, 
ou seja, uma ideia resultante de um processo criativo, só passará a ser considerada 
uma inovação, caso seja realmente aplicada, caso contrário é considerada apenas 
uma invenção. Citando Hirst, que foi chairman da IBM, “Invenção é transformar 
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dinheiro em ideias, inovação é transformar ideias em dinheiro”. Inovação tem 
nesta perspectiva o caráter de concretização, que só assim poderá gerar criação 
de valor. O conceito de inovação é largamente utilizado no contexto empresarial, 
daí seu vínculo pragmático e mesmo competitivo intrínseco ao ambiente.

3 CRIATIVIDADE EMPREENDEDORA

Antes de avançarmos na construção do conceito de criatividade empreendedora 
é importante nos aproximarmos do entendimento acerca do que é o 
empreendedorismo e como este se manifesta no corpo social brasileiro.

A palavra empreendedor (entrepreneur) surgiu na França por volta dos séculos 
XVII e XVIII, com o objetivo de designar aquelas pessoas ousadas que estimulavam 
o progresso econômico, mediante novas e melhores formas de agir.

Entretanto, foi o economista francês Jean-Baptiste Say (1767-1832), que no início 
do século XIX conceituou o empreendedor como o indivíduo capaz de mover 
recursos econômicos de uma área de baixa produtividade para outra de maior 
retorno. Ainda que o marco histórico seja do início do século XIX, o conceito 
"Empreendedorismo" foi popularizado pelo economista Joseph Schumpeter, em 
1945, como sendo uma peça central à sua famosa teoria da “destruição criativa”. 
Segundo Schumpeter (1883-1950) o empreendedor é alguém versátil, que possui 
as habilidades técnicas para saber produzir, e capitalistas ao reunir recursos 
financeiros; é ainda capaz de organizar as operações internas e realizar as vendas 
de sua empresa, ou seja, em tese atua em todas as fazes do negócio. Schumpeter 
chegou a escrever que a medida para uma sociedade ser considerada capitalista 
é saber se ela confia seu processo econômico ao homem de negócios privado, ou 
seja, ao empreendedor.

Já em 1967 com Kenneth E. Knight e em 1970 com Peter Drucker é que foi 
introduzido o conceito de risco. Assim, uma pessoa empreendedora precisa 
arriscar em algum negócio e com isso também demanda uma postura de 
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enfrentamento das incertezas e eventualmente das frustrações. Para Drucker 
(2008) os empreendedores são pessoas que aproveitam as oportunidades 
para criar as mudanças que elevam a patamares superiores suas criações. Os 
empreendedores não devem se limitar aos seus próprios talentos pessoais e 
intelectuais para realizar o ato de empreender, mas devem mobilizar recursos 
externos, o que inclui pessoas com conhecimento e experiência convergente 
para o negócio, valorizando a interdisciplinaridade das regionalidades científicas, 
bem como a vivência dessas pessoas, para alcançar seus objetivos.

E em 1985 com Gifford Pinchot foi introduzido o conceito de “intra-empreendedor”, 
uma pessoa empreendedora, mas dentro de uma organização. Isto significa que 
o espírito realizador e aglutinador de esforços é fundamental também dentro 
das corporações e não apenas nos negócios privados e individuais. 

Uma das definições mais aceitas hoje em dia é dada pelo estudioso de 
empreendedorismo, Robert Hirsch, em seu livro intitulado “Empreendedorismo”. 
De acordo com Hirsch (2007), empreendedorismo é o processo de criar algo 
diferente e com valor, dedicando tempo e os demais esforços necessários, mas 
também assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes, 
mas recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal.

Para o empreendedor a satisfação econômica não é um fim em si mesmo, mas 
sim, resultado de um objetivo alcançado, anteriormente traçado, que pode ser 
um novo produto, um novo método, um novo processo, uma nova marca ou 
mesmo uma nova empresa, por exemplo.

Acredita-se que o empreendedorismo é o principal fator promotor do 
desenvolvimento econômico e social de um país. Identificar oportunidades, 
agarrá-las e buscar os recursos para transformá-las em negócio lucrativo, parecer 
ser o principal papel do empreendedor.

Assim, empreendedorismo é o estudo voltado para o desenvolvimento de 
competências e habilidades relacionadas à criação de um projeto técnico, 
científico, empresarial, cultural etc.. Como vimos, tem origem no termo 
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empreender que significa realizar, fazer ou executar. E para tal depende de uma 
postura de total abertura para aprender sempre e constantemente, além da 
persistência e da capacidade de reinventar-se.

No trabalho de campo encontramos inúmeras manifestações da criatividade 
implicada na busca do sustento próprio e familiar. Até o momento temos 
mapeadas e registradas (por meio de entrevistas, fotoetnografias e filme) 
mais de 100 manifestações da criatividade individual como forma de construir 
diferenciação e atração para produtos e serviços (esfera da produção), mas 
que também expressam de forma impactante a subjetividade pulsante desses 
brasileiros inventivos e empreendedores. Podemos destacar os casos do Tele-
Jegue que conta com o protagonismo do personagem Zorro (figura 1) em João 
Pessoa na Paraíba, do Galego que é restaurador de sanfona que usa métodos 
absolutamente inventivos nos processos de recuperação dos instrumentos, 
residente no Recife em Pernambuco ou ainda do Edjackson - Picoleishion, na 
praia de Itaparica na Bahia, que vende “felicidade, descontração e alegria” na 
praia e não picolés de frutas. Todos brasileiros, nordestinos, analfabetos (os dois 
primeiros) e um deles analfabeto funcional"2" (terceiro), mas que ao longo de 
mais de uma década buscam o sustento próprio e familiar por meio de práticas 
absolutamente criativas adicionadas que elementos de clara identidade nacional 
(RIBEIRO, 1995; FREYRE, 2004; DA MATTA, 2004), com importante destaque para 
a matriz religiosa de suas expressões (Da Matta, 2004). Cada um ao seu modo 
desenvolve suas competências e habilidades, sempre abertos à aprendizagem 
e em constante reinvenção. Apresentam espírito inquieto e investigativo, o que 
é essencial no processo criativo, mas não se limitam ao pensamento, fazem, 
constroem, testam, implementam, enfim empreendem suas criações na busca 
do inusitado, do singular (identidade) e da sedução do outro.
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Figura 1: Zorro e o Tele-Jegue. João Pessoa – Paraíba. Foto: Clotilde Perez

A criatividade empreendedora - conceito construído a partir das inferências 
iniciais do projeto, mas já constatadas no campo - é fruto do pensamento 
inventivo sim, mas implicado com a criação de valor, com a produção, com o 
trabalho, com a busca de condições de sobrevivência e, em certos casos, de 
ascensão social. Tem propósitos claros, e nesta perspectiva, se distancia da arte 
e se volta para o ato de empreender. A prática, a tentativa, a execução, enfim, 
realizar algo que mude uma determinada condição, ainda que o processo possa 
ser penoso, que tentativas levem ao erro... E a mudança não precisa ser uma 
grande ruptura, pode ser simplesmente, a busca da sobrevivência e o alcance de 
mínimos câmbios na vida, pequenas transformações ou mesmo manifestação 
identitária que permite “levar a vida”. É sim, usar e exercitar o espírito aberto, a 
postura “verde”, experimental como nos sugere Gilberto Freyre (2004).

A criatividade empreendedora é o resultado do fleneur livre do pensamento sem 
fronteiras, sem pressa e sem “filtros”, que segue os caminhos iluminados de onde 
se retiram as sensibilidades e os afetos, e pelas jornadas por vezes obscuras (todas 
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as restrições, carências, desigualdades, dificuldades, injustiças...) exatamente 
de onde vem a coragem e o ímpeto por agir, de realizar, concretizar e, quiçá, 
transformar.

Durante o trabalho de campo, a criatividade se apresentava naturalizada, tanto 
nos modos de ser, como também na produção e na colocação em circulação de 
produtos e serviços – comunicar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criatividade é um conceito que registra importante produção reflexiva em 
várias áreas do conhecimento e que apresentou durante longa história várias 
perspectivas teóricas: criatividade como dom, como genialidade, como loucura, 
como excentricidade, como reflexo do entorno social e das interações entre os 
indivíduos etc.. No entanto, com o advento de sociedade contemporânea, cada 
vez mais tecnológica e ativista, suas formas e possibilidades expressivas cresceram 
muito. Com recursos diversos e acessíveis, a identidade de cada um manifesta-se 
de forma irreversível conectada às mídias, principalmente as digitais.

Outra aproximação importante é o entendimento dos pontos de contato 
entre criatividade e inovação, principalmente quando estamos no âmbito do 
mercado ou das organizações. Como vimos, a inovação surge como o caminho 
possível para lidar com a dinâmica e a volatilidade das necessidades, desejos e 
vontades do indivíduo contemporâneo que está empoderado e que “precisa” 
ser constantemente conquistado. Nesse aspecto, a inovação implica não apenas 
em criatividade, mas sim, que o “produto” desta criação seja levado “ao mercado” 
e que tenha êxito. Assim, inovação e criatividade empreendedora encontram-
se na medida em que ambas assumem a perspectiva realizadora e não apenas 
imaginativa como essência. 

No entanto, o foco da presente investigação está no vínculo entre criatividade, 
identidade e processos produtivos e de colocação em circulação – comercialização. 
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Mas, não os processos industriais; o foco está na capacidade empreendedora de 
indivíduos “comuns”, que convivem e que trabalham em nosso entorno e que 
buscam na criatividade a expressão da sua subjetividade simultaneamente ao 
seu sustento e de sua família.

Como uma das conclusões da pesquisa é possível sinalizar para a evidência da 
criatividade como possibilidade de um fazer conectado à transformação, uma 
criatividade implicada, que se distancia da arte e se aproxima do empreendorismo 
e que brota a partir da integração de duas condições essenciais: a mestiçagem 
(característica do povo brasileiro – povo novo na concepção de Ribeiro, 1995) 
e das históricas restrições socioeconômicas, decorrentes das desigualdades. 
O trabalho empírico nos levou à construção do conceito de criatividade 
empreendedora - já inferido quando da realização do projeto – apresentado 
como hipótese de partida.

NOTAS

1. Manifestações como “Mais amor, por favor”, “existe amor em São Paulo”, “# do Recife, são exemplos 
emblemáticos. "voltar"

2. Analfabeto funcional: conceito construído para explicar a condição de diversos brasileiros que possuem 
letramento básico, mas que não têm autonomia de leitura. "voltar"

REFERÊNCIAS

ACHUTTI,  Luiz Eduardo Robinson. Fotoetnografia. Porto Alegre: Ed.UFRGS/Tomo Editorial, 
2004.

AIDAR, John. Liderança para a inovação. São Paulo: Clio/Laselva, 2009.

ALENCAR, Eunice Maria Lima Soriano de. Criatividade. Brasília: Universidade de Brasília, 1993.

AMABILE, Teresa M. The Social Psychology of Creativity. New York: Springer, 1983.

______. Creativity in the context. Colorado: Ed. Boulder - Westview Press, 1996.

ANDREASEN, Nancy Coover. The Broken Brain: The Biological Revolution in Psychiatry. new 
York: Harper & Row, 1984.



Produção e consumo: a criatividade emPreendedora como identidade

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO 25

sumário

ANDREASEN, Nancy Coover. The Creating Brain: the Neuroscience of Genius. New York: Dana 
Press, 2005.

ANDREASEN, Nancy Coover. Brave New Brain: Conquering Mental Illness in the Era of the 
Genome. New York: Oxford University Press, 2001.

BERKUN, Scott. The myths of innovation. Canadá: O´Reilly Media, 2010.

BESSANT, John. Innovation. New York:  DK Delhi, 2009.

BOHM, David. Sobre a criatividade. São Paulo: Unesp, 2011.

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Creativity, the psychology of discovery and invention. New York: 
Harper Collins, 1996.

CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas. Poderes Oblíquos. Estratégias para entrar e sair da 
modernidade.  São Paulo: Edusp, 1996.

CANEVACCI, Mássimo. Fetichismos Visuais. Corpos Erópticos e Metrópole comunicacional. São 
Paulo: Ateliê, 2008.

______. Culturas eXtremas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

DAMASIO, António R. O Erro de Descartes. São Paulo: Cia das Letras, 1998.

DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.

______. O que é o Brasil? Rio de Janeiro: Rocco, 2004.

DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Cengage, 2008.

DUALIBI, Roberto; SIMONSEN Jr., Harry. Criatividade & Marketing. São Paulo: M. Books, 1982.

FARIA, M.F. & ALENCAR, E. Estímulos e barreiras à criatividade no ambiente de trabalho. In 
Revista de Administração. São Paulo: V. 31, no. 2, pp. 50-61, abril/junho, 1996.

FREYRE, Gilberto. Nordeste. São Paulo: Global, 2004

______. Casa Grande e Senzala. São Paulo: Global, 2007

GARDNER, Howard.  Arte, mente e cérebro: uma abordagem cognitiva da criatividade. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1999.

______. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1995

GHISELIN, Michael. The Triumph of the Darwinian Method. University of California Press, 
Berkeley, 1969.

HALL, Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1992.

HIRSCH, Roberto. Empreendedorismo. São Paulo: Bookman, 2007.

HOLANDA, Sérgio Buarque. O homem cordial. São Paulo: Cia das Letras, 2012.



Produção e consumo: a criatividade emPreendedora como identidade

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO 26

sumário

JAMISON, Kay Redfield. Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic 
Temperament. New York: NY Press, 1993.

KNELLER, George Frederick. Arte e ciência da criatividade.17 ed. São Paulo: Ibrasa, 1978.

KELLEY, Tom. The faces of innovation. New York: Currency Doubleday, 2005.

KELLEY, Tom; LITTMAN, Jonathan. The Art of Innovation. New York: Doubleday, 2001.

LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio. Barueri: Manole, 2005.

______.  O Império do efêmero. São Paulo: Cia das Letras, 1989.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura-mundo. Resposta a uma sociedade desorientanda. 
São Paulo: Cia das Letras, 2011.

LYOTARD, Jean Francois. La condition post-moderne. Paris: Minuit, 1979.

MARITAIN, Jacques. Creative intuition in art and poetry. New York: Pantheon Books, 1953.

MORACE, Francesco. Consumo Autoral. São Paulo: Estação das Letras, 2012.

NUSSBAUM, Bruce. Creative Intelligence. Harnessing the power to create, connect, and inspire. 
New York: Harper, 2013.

OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos e Criação. 27ª. edição. Petrópolis: Vozes, 2012.

______. Acasos e criação artística. Rio de Janeiro: Campos, 1990.

PEREZ, Clotilde; BAIRON, Sérgio; TRINDADE, Eneus. Redes sociais, publicidade & consumo: 
convívio possível. Congresso Ciseco – Centro Internacional de Semiótica da Comunicação. João 
Pessoa, 2012.

RIBEIRO, J. Métodos e técnicas de investigação em Antropologia.  Lisboa: Universidade 
Aberta, 2003.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 
1995.

ROHTER, Larry. Brasil em alta. A história de um país transformado. São Paulo: Geração Editorial, 
2012.

VYGOTSKY, Lev. Imaginação e Criação na Infância. São Paulo: Ática, 2009.



OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

 TerriTório hipermediaTizado e convergências mulTilocalizadas: dialéTica enTre

Terra e nuvens

experiências de consumo conTemporâneo: pesquisas sobre mídia e convergência 27

sumário

Estética e imaginário 
na publicidade:

emoções estendidas 
às marcas

Luciana Plestch Galhardi

Aesthetics and imagery in advertising: 
emotions extended to brands

La estética y las imágenes en la publicidad: 
emociones extenderse a las marcas

2



Estética E imaginário na publicidadE: EmoçõEs EstEndidas às marcas

28

sumário

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

Resumo:
Neste trabalho pretende-se investigar como a estética publicitária promove sensações positivas 
para a marca e como contribui para a criação de imaginários. Através de revisão bibliográfica com 
base em autores que discorrem entre temas como estética, publicidade, imaginário e linguagem, 
junto a análise de quatro anúncios, propõem-se abordar uma reflexão sobre a possibilidade da 
estética contribuir positivamente para a criação de imaginários e sensações.

Palavras-chave: 
Publicidade; estética; imaginário; emoção; sociologia do presente.

Abstract:
This paper aims to investigate how the aesthetic advertising encourages positive feelings for the 
brand and how it contributes to the creation of imaginary. Through literature review based on 
authors that discuss topics such as between aesthetics, advertising, imagery and language, along 
with analysis of four ads, are proposed to address a reflection on the possibility of aesthetics 
contribute positively to the creation of imaginary and sensations.

Keywords: 
Advertising, aesthetics, imagination, emotion, sociology.

Resumen:
Este trabajo tiene como objetivo investigar cómo la publicidad estética alienta sentimientos 
positivos hacia la marca y cómo contribuye a la creación de imaginario. Mediante revisión de la 
literatura sobre la base de los autores que tratan temas como entre la estética, la publicidad, las 
imágenes y el lenguaje, junto con el análisis de los cuatro anuncios, se proponen abordar una 
reflexión sobre la posibilidad de la estética contribuir positivamente a la creación de imaginario 
y sensaciones.

Palabras clave: 
Publicidad, la estética, la imaginación, la emoción, la sociologia.
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Onipresente, a publicidade é criada para persuadir. Pensada na melhor maneira 
de atingir seu público, é desenvolvida com recursos tecnológicos que buscam 
incrementar em seu conteúdo apelos emocionais e racionais, despertando 
assim, o desejo pelo produto, serviço ou marca anunciada. Entretanto, com a 
evolução dos recursos comunicacionais no mundo tecnológico, a comunicação 
publicitária passa a contar com artimanhas cada vez mais sofisticadas do campo 
subjetivo, sejam elas visuais, cognitivas ou ligadas ao emocional, na intenção de 
captar o receptor, hoje considerado perceptor.

As mutações epistemológicas, cognitivas e perceptivas trabalhadas por 
Lucia Santaella (2007) na área da linguística, trazem uma visão apurada da 
sensibilidade humana e sua relação de percepção dos signos visuais e verbais. A 
estética, entretanto, debatida incansavelmente na área da filosofia nos permite 
perceber que sua relação com a sedução nos leva à estética do belo e ao prazer 
que nos é proporcionado ao observar algo que possui beleza. Entretanto, a 
estética será abordada do ponto de vista de sua aplicação à publicidade, levando 
em consideração a forma em que essa estética utiliza o irracional para seduzir: 
“a sedução provém da suspensão das leis do real e do racional, da retirada da 
seriedade da vida, do festival dos artifícios.” (LIPOVETSKY, 1989, p.188)

A proposta é fazer uma reflexão acerca de como a comunicação publicitária faz 
uso da estética da sedução para gerar sensações positivas sobre uma marca. 
Neste contexto, a estética será tratada como algo belo que seduz por meio 
irracional, perpassando pelo imaginário. Longe de apontar determinismos, a 
presente pesquisa é considerada um desafio, vista a necessidade de desconstruir 
as estruturas visuais e textuais, levando em conta os novos recursos tecnológicos 
e hibridações que a comunicação visual vivencia no agora, que na falta de 
um nome melhor, chama-se de contemporaneidade. Assim, o trabalho busca 
compreender: Como a estética utilizada pela publicidade intenta gerar bem-
estar no perceptor; Como a publicidade apresenta estilos de vida criando um 
imaginário da beleza proporcionando prazer emocional; e, por fim, a análise dos 
anúncios com os resultados implicados.
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1 ESTÉTICA E BEM-ESTAR

A reflexão sobre a estética, vinda inicialmente da filosofia, contempla as aparições 
do belo, assim como o juízo do gosto e do sublime. A palavra em si vem do grego 
e implica no sentir e nas sensações causadas em um sentido bem amplo. Platão 
foi o primeiro a levantar questões que supostamente viraram teoria do belo e da 
mimese. Sua ideia de estética aborda a beleza na sua visualidade como forma de 
chegar à verdade. A imitação passou, então, a predominar a estética até o século 
XVIII. Após este período, Kant apresenta sua visão de estética mais voltada para a 
obra de arte em si (SANTAELLA, 1994).

Este último autor vai além do julgamento se algo é belo ou não. Para ele o 
conhecimento ou o entendimento a respeito de um objeto é irrelevante. Esta 
distinção se dá basicamente pela imaginação. Gostar ou desgostar de algo, para 
ele, é um juízo estético: “o juízo do gosto não é nenhum juízo do conhecimento e, 
por conseguinte, não é lógico e sim, estético, e, portanto, subjetivo” (KANT, 1993, 
p.48).

Diversos autores levantaram seus pensamentos sobre a definição da estética. 
Pertencente ao campo da subjetividade, a estética está fortemente ligada à 
faculdade humana de sentir: é a “ciência do modo sensível de conhecimento 
de um objeto” (SODRÉ, 2006, p. 45). De toda maneira, a estética vai além da 
percepção do belo, ela precisa ser sentida.

Eco (2004) defende que essa sensibilidade que temos diante de um objeto pode 
ser de prazer ou desprazer. Para ele a beleza e a feiúra são conceitos que dependem 
um do outro, pois entendemos por feio o que não é bonito. Grosseiramente 
comparando os dois conceitos, o autor define o belo pela harmonia de elementos, 
e o feio pela maneira com que perturba o olhar. A comunicação publicitária em 
sua grande maioria exalta a beleza existente no mundo, seja para promover 
produtos, serviços, marcas, situações ou estilos de vida, contudo, também pode 
fazer uso do “desprazer” nas campanhas voltadas à temas trágicos ou sérios como 
a exploração do trabalho infantil ou a violência doméstica.
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Pierce, por sua vez, apesar de ter estudado estes filósofos acredita que a estética 
não está interessada em julgar o certo ou o errado, o feio ou o belo, e sim para 
aquilo que deveria ser experimentado por si mesmo, em seu valor próprio. Para 
ele a estética é vista como uma ciência normativa, assim como a lógica e a ética. 
O grande trunfo do autor foi desviar a atenção da qualidade do sentimento para 
a qualidade do objeto. Não existiria então um objeto estético e sim um signo 
estético, passível de interpretação mais ampla, como é o caso da análise semiótica 
de anúncios publicitários descrita adiante (SANTAELLA, 1994).

Contudo, só recentemente, a partir dos anos 80, os debates sobre a pós-
modernidade viriam recolocar as questões estéticas nas artes, cultura e filosofia. 
Jimenes (1999) aponta indícios de que a história do pensamento estético 
mostra um esforço contínuo para tornar o conhecimento sensível devidamente 
valorizado. Já Durand (1998) acredita que a estética, concebida como beleza 
é o processo de relação prazerosa que aciona o imaginário. Nele está contida 
a imaginação dos muitos processos estéticos, que vem se transformando na 
sociedade contemporânea.

Na publicidade, entretanto, a estética é claramente percebida pelo seu caráter 
de seduzir. As marcas anunciam seus produtos com a intenção de mexer com os 
sentidos, fantasia e até sentimentos. Eco (2004, p. 8) partilha da mesma opinião, 
defendendo que o consumo está fortemente ligado ao desejo: “tendemos a 
definir como bom aquilo que nos agrada, mas que também gostaríamos de ter. 
(...) É um bem aquilo que estimula o nosso desejo”.

Mexendo com sensações, muitas vezes a comunicação publicitária pode agradar 
através do bem-estar, utilizando implicitamente um imaginário quase puro. 
Proporcionar sentimentos positivos tende a gerar boas experiências para as 
marcas. A questão estética entra como um pilar visível e importante no conceito 
de ser um “bom/bonito produto”. Fidelizar clientes é uma tarefa um tanto 
difícil para o marketing devido a questões como a concorrência, por exemplo. 
O consumidor contemporâneo pesquisa tudo, é influenciado o tempo todo e 
é desapegado. O perceptor de nossa época busca, também, prazer emocional, 



Estética E imaginário na publicidadE: EmoçõEs EstEndidas às marcas

32

sumário

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

deseja sentir-se amado, valorizado, respeitado e único pelas empresas que 
lhe oferecem produtos e serviços, porém, é capaz de deixar de lado sua marca 
favorita para aproveitar a promoção do concorrente. 

As linguagens também sofreram transformações com a evolução da tecnologia 
e com o perceptor conectado. A produção visual por meios computacionais 
incrementou-se e hibridizou-se a tal ponto que a palavra “imagem” está longe 
de ser suficientemente ampla para poder abarcá-la, de modo que a imagem fixa, 
em movimento ou animada é apenas um elemento da combinação de mídia + 
software (SANTAELLA, 2010, p. 251).

Assim como o público a ser atingido no universo digital, o texto, a imagem e o som 
não são mais o que costumavam ser. Com o toque do dedo, deslizam uns para 
os outros nas telas touchscreen, sobrepõe-se, complementam-se, separam-se e 
unem-se. Tornaram-se leves, perambulantes, impactando em novas linguagens e 
fazendo surgir novos desafios na maneira de gerar uma comunicação eficaz com 
este público disperso e infiel.

2 IMAGINÁRIO E EMOÇÃO

Captar o público de forma efetiva é um desafio do mercado publicitário. Os 
meios de veiculação tradicionais estão emergindo em um processo lento, porém 
inevitável. A comunicação deixou de estar presa a lugares fixos e os novos meios 
de telecomunicação – principalmente com o aumento de usuários portadores 
da internet 3G – têm significativa importância na relação tempo-espaço. O 
cotidiano está passando por transmutações nos modos de viver, aprender, agir e 
sentir. Segundo Santaella (2007), são diversas as questões do mundo tecnológico 
que impactam em nossa afetividade, nossa sensualidade, nas crenças que 
acalentamos e nas emoções que nos assombram.

O exercício da publicidade é reproduzir a vida cotidiana em um formato que 
ressalta a beleza de viver e das maravilhas que se pode obter. Neste processo, 
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as tecnologias do imaginário cumprem seu papel, subjetivamente, envolvendo 
relações com universos do real e do imaginário. Portanto, a estética não se 
constitui apenas no conceito de beleza universalizada, e sim, interfere nos 
espaços afetivos da sociedade e nas suas visões de mundo e estilos de vida.

Entretanto, apenas promover uma boa sensação no receptor diante do enunciado 
não é suficiente para efetivar o consumo. Vender modos de vida, um imaginário e 
valores que buscam desencadear emoções é o mais recorrente na comunicação 
publicitária denominada “marketing sensorial”. A relação afetiva que pode-se 
criar com o público ainda é a melhor forma de persuadir:

O sensitivo e o emocional tornaram-se objetos de pesquisa de 
marketing destinados, de um lado, a diferenciar as marcas no interior 
de um universo hiperconcorrente, do outro lado, a prometer uma 
“aventura sensitiva e emocional” ao hiperconsumidor em busca de 
sensações variadas e de maior bem-estar sensível (LIPOVESTKY, 2007, 
p.45).

Provocar novas experiências afetivas, imaginárias e sensoriais. Esta é a nova 
abordagem estética na sociedade contemporânea. Maffesoli (1995) indica que 
“(...) é o estilo de vida que tende a predominar. Estilo de vida (...) hedonista, 
estético, místico. Estilo de vida que enfatiza os jogos da aparência e os aspectos 
imateriais da existência (...) pelo manejo das imagens, ou mesmo pelo consumo 
desenfreado dos objetos”. 

Dessa forma, criar situações belas, prazerosas e emocionais tem predominado 
na forma de fazer publicidade. Os recursos tecnológicos atuais, juntamente 
com as tecnologias do imaginário e da estética atuam nos territórios afetivos do 
consumidor, construindo, fortalecendo e reconstruindo imaginários. Morin (1989) 
já havia afirmado que a vida imaginária não está totalmente separada da vida 
real, pois se alimenta do imaginário. Silva (2003, p.32) de acordo está ao indicar 
que “o homem domina a tecnologia que o domina”. E Maffesoli (2001) comprova 
esta ideia em entrevista no qual afirma que “o imaginário é uma realidade”. 
Assim, a comunicação publicitária cumpre reunir dois pontos fundamentais: 
delinear estilos de vida mostrando a beleza do mundo, e também, criar novas 
necessidades e desejos direcionados às marcas, produtos e serviços. 
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3 DESCONSTRUÇÃO SEMIÓTICA DOS ANÚNCIOS 

Os meios de comunicação hoje e as novas mídias são tão voláteis que um dos 
problemas encontra-se nas novas formas de documentação desses materiais. 
Entretanto, devido a sua desconstrução bem sucedida em pesquisas anteriores, 
a proposta de análise das peças foi formatada em tabela, a seguir:

Anúncio 1: Natura Sou - segmento beleza.
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Tabela 1: Natura SOU

Plano significante Plano significado

Mensagem escrita
(texto)

Mensagem icônica (imagem) Valor conotado
(interpretação)

Até a última gota

A sequência das fotos tem 
função de demonstrar 
a forma com que a 
nova embalagem vai se 
esvaziando. A frase “até 
a última gota” confirma 
que não há desperdício de 
produto.

Chegou SOU. 
Hidratação, 
cremosidade 
e fragrância 
Natura que você 
adora em uma 
embalagem 
que usa 70% 
menos plástico 
e aproveita até 
a última gota 
do produto. 
Porque consumir 
com prazer e 
sem excessos é 
mais gostoso e 
faz muito mais 
sentido.
SOU. Para todos 
nós.

O texto no rodapé tem 
função de apresentar a 
novidade, revelando que o 
produto em si – o hidratante 
– teve sua fórmula inalterada. 
Chama a atenção para a 
inovadora embalagem que 
usa menos plástico indicando 
uma atitude sustentável. 
A última fase – em negrito 
– reforça o nome da linha 
de produtos: SOU. Esta 
palavra quando invertida 
de ponta cabeça vira “NÓS”, 
uma sacada genial que faz o 
consumidor sentir-se parte.

SOU
Natura
Bem Estar Bem

A marca assina o anúncio 
com slogan e a silhueta da 
nova embalagem, reforçando 
seu nome.
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Anúncio 2: O Boticário Make B - segmento beleza.

Tabela 2: O Boticário Make B

Plano significante Plano significado

Mensagem escrita 
(texto)

Mensagem icônica 
(imagem)

Valor conotado 
(interpretação)

Uma cidade que tem 
"maravilhosa" como 
apelido não poderia 
ser uma inspiração 
melhor.

Rio Sixties Coleção 
primavera/verão 

O texto deixa claro que se trata da 
cidade do Rio de Janeiro, revelando 
o tema da nova coleção de 
maquiagem: inspirada nas musas 
dos anos 60. A modelo escolhida 
usa a maquiagem da coleção e sua 
marca é o delineador nos olhos no 
estilo “olho de gatinho” que marcou 
a época da moda.

Make B.
Você linda e na moda.

#radarmakeb
www.boticario.com.
br/radarmakeb

A linha de produtos “Make B” assina 
com seu slogan usual. A hashtag 
“#radarmakeb” indica que a marca 
se preocupou em ocupar este novo 
“espaço” tecnológico da internet 
no qual as consumidoras podem 
encontrar conteúdo exclusivo por 
este canal de comunicação.

O Boticário A marca O Boticário assina o 
anúncio.
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Anúncio 3: Café Pilão - segmento alimentício.

Tabela 3: Café Pilão

Plano significante Plano significado

Mensagem escrita 
(texto)

Mensagem icônica 
(imagem)

Valor conotado 
(interpretação)

4 anos - Papai, mamãe. 
Posso dormir com 
vocês?

18 anos - Pai, mãe, vou 
morar sozinha.

O texto indica que se trata da 
menina de 4 anos, e uma linha 
do tempo leva o perceptor ao 
futuro, quando ela atinge 18 
anos e decide sair de casa.

Seus filhos crescem 
em um piscar de olhos. 
Pisque menos.

O texto revela a questão da 
temporalidade: o tempo passa 
muito depressa.

Viva sua família.
Pilão.

A marca assina junto com a 
sacada do anúncio: o incentivo 
de viver o agora, de viver a 
família enquanto podemos. O 
caráter do texto é claramente 
emocional.
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Anúncio 4: Harley Davidson - segmento motociclismo.

Tabela 4: Harley Davidson

Plano significante Plano significado

Mensagem escrita 
(texto)

Mensagem icônica 
(imagem)

Valor conotado 
(interpretação)

CHOOSE FREEDOM.
Break convention.
Own the road.
Go anywhere.
Do anything.

O texto fala de liberdade, 
de quebrar convenções, 
de aproveitar a estrada, ir à 
qualquer lugar e fazer qualquer 
coisa. Privilégios que só uma 
motocicleta pode oferecer. 
A fotografia com o objeto 
centralizado na pagina e na cor 
preta e branca dá ainda mais 
dramaticidade ao enunciado.

Choose life without 
regrets. Never trade 
the thrills of living 
for the security of 
existence

O texto, no imperativo, pede 
para o consumidor escolher 
uma vida sem arrependimentos 
e para nunca trocar a emoção 
de viver pela segurança da 
existência.

Harley-davidson.
com

Harley-Davidson
Motor Company

A marca assina na cor laranja 
e branco que se destacam no 
anúncio preto e branco. O site 
assina junto convidando o 
consumidor a acessar a página 
para visualizar mais conteúdo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da interpretação das ideias dos autores que refletem sobre o tema, 
podemos fazer algumas considerações sobre as características e aplicações do 
uso da estética pós-moderna na comunicação publicitária.

O apelo estético dos anúncios reflete o estilo encantador ao qual Lipovetsky 
(1999, p. 189) refere em relação à publicidade, a qual “se dirige principalmente ao 
olho, é promessa de beleza, sedução das aparências, ambiência idealizada antes 
de ser informação”. Desta forma, o apelo estético se constitui no eixo primordial 
da criação publicitária, valorizando a plástica do produto, o uso bem finalizado 
da fotografia, o refinamento de cenários e pela beleza de corpos e de rostos.

A relação estética-imaginário-publicidade é um eficaz conjunto que atua com 
fim de emocionar e persuadir. A estética do belo é uma tecnologia que aciona o 
imaginário na intenção de causar bem-estar e prazer visual. A análise dos anúncios 
permitiu perceber que a comunicação publicitária usa o irracional para seduzir, 
através das belas imagens, do apelo emocional do texto, das cores alegres, das 
sensações provocadas pelos estilos de vida e da retirada da seriedade da vida real: 
um mundo mágico e feliz que faz sonhar e que faz querer viver aquela situação.

A estética utilizada pela publicidade procura gerar bem-estar através da beleza 
visual, porém, vai além dela. Criar anúncios caracterizados como belos hoje 
é considerado commoditie, uma obrigação. A comunicação deve, portanto, 
se esforçar em gerar um sentimento positivo, na tentativa de um resultado 
emocional.

Ao analisar as peças ficou claro que, um dos meios no qual a estética pode gerar 
bem-estar, é a criação de estilos de vida, de um cenário, de um momento no qual 
não existe dor nem tristeza. Um momento no qual se pode ser feliz de forma 
descomplicada e sem as preocupações do cotidiano, onde tomar um simples 
café em família é o momento mais raro e importante da vida.
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No primeiro anúncio, a estética parece ter sido pensada desde a concepção do 
posicionamento sustentável do produto: em um design de embalagem inovador 
que não desperdiça o conteúdo e leva menos plástico no feitio. Destaque para 
a mensagem que assegura que a qualidade do produto permanece inalterada. 
O nome do produto foi a grande sacada publicitária: a palavra SOU quando 
virada de cabeça para baixo vira NÓS fazendo com que o consumidor se sinta 
próximo da marca. O layout do anúncio é minimalista usando apenas elementos 
fundamentais: fotos com fundo branco e letra cinza, bem clean e sofisticado. A 
cor da embalagem no tom verde água implica numa sensação visual de conforto. 
Com isso, a empresa demonstra a criação de um imaginário voltado para a 
sustentabilidade, de pessoas que consomem preocupadas com o meio ambiente 
e que tem consciência de que consumindo este tipo de produto podem colaborar 
com o planeta.

O segundo anúncio usa cores modernas ligadas diretamente à moda. O 
imaginário criado é da mulher dos anos 60 numa versão adaptada para a mulher 
atual. O desenho das embalagens, com sombras no formato da calçada de 
Copacabana e os blushes no formato dos Arcos da Lapa criam uma valorização 
da cidade do Rio de Janeiro, referência do Brasil no mundo. No texto, a palavra 
“maravilhosa” não se refere somente à cidade, mas também à consumidora 
que ficará “maravilhosa” ao usar os produtos da nova coleção de verão. Na 
questão tecnológica computacional, o uso da hashtag #radarmakeb evidencia 
a preocupação da marca em ocupar este espaço virtual, proporcionando uma 
maior interação das consumidoras com a marca.

O terceiro anúncio resgata momentos em família, em viver cada segundo juntos. 
A estética e a plasticidade são de cores predominantemente quentes que 
transmitem a sensação de aconchego e proximidade, além disto, o vermelho é a 
cor da embalagem, pensada justamente na questão de aproximar o público do 
produto. Destaca-se o imaginário da família feliz.

O último anúncio cria o imaginário da liberdade sobre duas rodas. O texto é 
puramente emocional, pois provoca desafios, e convida a quebrar regras, mesmo 



Estética E imaginário na publicidadE: EmoçõEs EstEndidas às marcas

41

sumário

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

aquelas que levam a se resguardar por motivos de segurança. Incentiva a viver 
as emoções da vida sobre duas rodas sem arrependimentos. A fotografia preta e 
branca dá o tom de dramaticidade, dando ênfase para o produto localizado no 
meio da página. A marca na cor laranja ganha grande destaque por ser uma cor 
viva.

Assim, o apelo estético presente nas peças analisadas pode ser um reflexo da 
busca pela felicidade material ou emocional do consumidor contemporâneo. 
Isto, consequentemente, leva à criação de mensagens publicitárias que, cada vez 
mais, traduzem esta realidade: suprir as irrealizações do público persuadindo-o 
a consumir um estilo de vida que gostaria de viver. O que se observa, então, são 
os efeitos tecnológicos de se fazer publicidade, de criar algo belo, inspirador e 
de bom gosto, que chame a atenção e emocione este perceptor na tentativa de 
construir um relação prazerosa entre ele e a marca.

Este trabalho teve como restrição de análise, a falta de uma pesquisa de recepção, 
para conferir quais tipos de reação aqueles comerciais causariam no público. A 
opção por fazer uma reflexão sobre o tema foi pelo fato de que a estética é mais 
facilmente visível no produto. Como a autora é profissional atuante no mercado 
publicitário, criando peças e fazendo a direção de arte das mesmas, o olhar e 
percepção na hora da análise foram minuciosos. Em estudo futuro pretende-
se analisar o mesmo tema focando nas sensações causadas pelos enunciados, 
que sem dúvida, contribuirão imensamente a esta análise inicial. Salienta-se, no 
entanto, que outros estudos poderão complementar as ideias aqui expostas, 
permitindo assim, seu enriquecimento.
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Resumo:
A publicidade objetiva persuadir o consumidor sobre determinado produto ou serviço. O cinema 
propõe o entretenimento, mas também informa e pode defender uma ideia ou conceito. A 
constante mudança do perfil dos consumidores, cada vez mais críticos e munidos de diferentes 
tecnologias que alteram suas práticas sociais – para a publicidade e o cinema – faz com que não 
só as mensagens persuasivas se adequem ao público e suas exigências, mas também a produção 
cinematográfica considere um novo potencial a ser trabalhado nas películas. Pretende-se analisar 
de que forma a comunicação persuasiva se insere no ambiente cinematográfico do país e de que 
maneira esses discursos dialogam.

Palavras-chave: 
Publicidade; cinema; discurso; dialogismo.

Abstract:
The advertising aims to persuade consumers about a particular product or service. The film is 
offers entertainment, but also informs and can defend an idea or concept. The changing profile of 
consumers increasingly critical and having different technologies that alter their social practices 
- for advertising and cinema - makes not only persuasive messages suited to the audience and 
their requirements, but also the film production consider a new potential to be worked in films. 
It is intended to examine how persuasive communication is part of the cinematic environment in 
the country and how these discourses dialogue.

Keywords: 
Advertising; film; discourse; dialogism.

Resumen:
La publicidad tiene como objetivo persuadir a los consumidores sobre un producto o servicio en 
particular. La película ofrece entretenimiento, sino que también informa y puede defender una 
idea o concepto. El perfil cambiante de los consumidores cada vez más críticos y con diferentes 
tecnologías que alteran sus prácticas sociales - para la publicidad y el cine - hace no sólo a los 
mensajes persuasivos adaptados a la audiencia y sus necesidades, sino también la cinematografía 
considerar un nuevo potencial para ser trabajado en las películas. El documento analiza cómo la 
publicidad se inscribe en el ambiente cinematográfico del país y cómo estos discursos dialogan.

Palabras clave: 
Publicidad; cine; discurso; dialogismo.
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O ressurgimento do cinema brasileiro ou cinema da Retomada, representou um 
grande momento de produção audiovisual do país. Com a promulgação da Lei 
do Audiovisual em 1993 e outras leis de incentivo estaduais e municipais, o Brasil 
voltou a pautar a imprensa com suas obras fílmicas. A característica marcante 
desse período foi a presença de temáticas nacionais nas telas, ligadas à história 
do País, aos acontecimentos marcantes e às polêmicas e contraditórias questões 
sociais aqui vividas, como a pobreza, a violência e a corrupção.

Partindo do período da Retomada"1", pretende-se aqui investigar as 
intertextualidades realizadas pela linguagem publicitária com o universo 
cinematográfico brasileiro através da observação do filme Carandiru (HECTOR 
BABENCO, 2003).

Para embasar os estudos sobre história do cinema brasileiro, serão utilizadas 
como referência as obras de Lúcia Nagib (2002); Luiz Zanin Oricchio (2003); 
Franthiesco Ballerini (2012) e Ismail Xavier (2001). Pyr Marcondes (2001) e Renato 
Castelo Branco (1990) serão as fontes para o detalhamento das temáticas mais 
recorrentes durante a evolução da publicidade brasileira. E através do conceito 
de intertextualidade no qual Julia Kristeva (1974) afirma que um texto é a fusão 
de outros textos, que faz citações e alusões a outros enunciados, constituindo-se 
de um mosaico textual; e de dialogismo em que Mikhail Bakthin (1963) afirma 
que todos os enunciados são dialógicos, perpassados das palavras do outro, 
serão estabelecidas as premissas necessárias para a pesquisa. 

1 BREVE PANORAMA DA PUBLICIDADE BRASILEIRA

Surgida inicialmente com tímidos anúncios nos jornais e evoluído aos textos mais 
elaborados com a utilização de colagens e influências do desenho e da pintura, a 
publicidade brasileira foi estruturada nos moldes americanos aqui implantados 
por anunciantes e seus departamentos de comunicação, agências americanas 
e algumas poucas brasileiras que tentavam entender como funcionava a 
construção de mensagens persuasivas.
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Em 1926, instala-se no Brasil o Departamento de Propaganda da General Motors, 
sendo o responsável, segundo Renato Castelo Branco (1990), por ensinar “a 
brasileiros capazes as modernas técnicas que serviriam de base a todo o nosso 
desenvolvimento publicitário” (BRANCO, 1990, p.32). Espelhando-se, portanto, no 
trabalho da GM, os brasileiros puderam visualizar a competitividade do mercado 
americano e se familiarizar com as expressões trazidas pelos profissionais do 
ramo – layout, slogan e market research, por exemplo. Logo chegam ao país as 
agências americanas Thompson e Ayer, fazendo com que os profissionais da 
GM se dividissem entre as duas e pudessem transmitir seus conhecimentos aos 
colegas brasileiros.

Pyr Marcondes (2001) afirma que com a chegada do rádio e, na década de 1950, 
da tevê, os anúncios tomaram novo formato, adotando garotas-propaganda 
para divulgar os produtos e estreitando as relações com os anunciantes que 
financiavam a produção dos conteúdos televisivos. A tevê se instaura como 
veículo de comunicação de massa e, no período militar, a publicidade enfatiza 
o nacionalismo e a ideologia progressista difundida pelo governo, o maior 
anunciante do país. 

Em 1951, é inaugurado o primeiro curso de publicidade no Brasil, sediado na 
Escola de Propaganda, no Museu de Arte de São Paulo (MASP). No ano anterior, o 
museu havia organizado o Primeiro Salão Nacional de Propaganda, estreitando a 
relação da publicidade com a criação artística e chegando a incluir uma disciplina 
de arte publicitária no Instituto de Arte Contemporânea. Com a demanda pelo 
assunto, foi criado o curso completo que teria duração de dois anos e abarcaria 
também conteúdos de Psicologia, Estatística e Pesquisa de Mercado, além das 
habilidades específicas da publicidade (BRANCO, 1990).

A década de 1970, é marcada por uma forte atuação publicitária junto ao 
governo, que promovia a ideia de expansão nacional com as grandes obras − 
Transamazônica, Projeto Jari e a Hidrelétrica de Itaipu, por exemplo − e que 
passava a concorrer acirradamente com a economia privada. Os publicitários se 
destacam por originalidade e criatividade em produções com discurso 
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nacionalista conquistando por três anos seguidos (1981-1983) o segundo lugar 
no Festival de Cannes"2" como o país mais premiado. O slogan"3" “Diretas Já”, 
criado pela Exclam Propaganda (Curitiba, PR), mobiliza o país contra o formato 
de eleição presidencial que imperava no Brasil e promove mudanças políticas. 
Vários outros slogans se tornariam históricos por sua relevância política. Em 
1972 é realizado o primeiro Congresso Nacional Universitário de Propaganda, 
na Universidade de São Paulo (USP). E, segundo Renato Castelo Branco (1990), 
em 1976 já existiam 53 faculdades de comunicação, sendo 11 estaduais ou 
federais e 42 particulares.

A década de 1990 é lembrada pela consolidação da internet e, no Brasil, pelo 
governo de Fernando Collor de Mello que congelou preços e fez diversos 
setores reduzirem os quadros de funcionários. Após grandes conflitos com o 
impeachment de Collor, Fernando Henrique Cardoso é eleito e assume o país 
colocando nova ordem na economia: reduz a inflação e incentiva o crédito, 
impulsionando novamente o consumo e a produção publicitária. Grupos 
internacionais de comunicação se instalam no Brasil; o capital estrangeiro 
impulsiona o mercado e a publicidade é reconhecida com a conquista do 
primeiro Grand Prix no Festival de Cannes em 1993.

2 O PERCURSO ATÉ O CINEMA DA RETOMADA

A década de 1990, com altos e baixos na cena política, reflete na publicidade 
e em outros produtos midiáticos a gama de sentimentos que permeavam 
a rotina dos brasileiros. O cinema do país é marcado por fases turbulentas de 
grande expressividade: o Cinema Novo (1955-1968), pontuado por Ismail Xavier 
(2001) como “a perda da inocência diante da sociedade de consumo” visava 
o desenvolvimento de uma cultura mais crítica e próxima da realidade. São 
destaques dessa época Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e Terra em Transe 
(1967), ambos de Glauber Rocha, e versando sobre a cultura e as contradições 
nacionais. 



Cinema e publiCidade: disCursos em diálogo

48

sumário

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

Surge, após esse período, o Cinema Marginal ou Boca do Lixo (1968-1973), 
também imerso na militância política abordando temáticas que tensionam a 
identidade brasileira, mas assumindo uma linguagem mais massiva, influência 
do diálogo com a indústria cultural do cinema norte-americano. Para Franthiesco 
Ballerini (2012) o filme que marcou o início do período do Cinema Marginal foi 
O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, explorando o universo 
urbano, o lixo e a sociedade de consumo.

Na década de 1970, a estatal Embrafilme (Empresa Brasileira de Filmes S.A), 
que atuava promovendo o cinema brasileiro no exterior, passou a financiar os 
filmes e, em 1973, a distribuí-los também. O Estado, que censurava muitos filmes 
da Boca do Lixo, passou a patrocinar diretamente alguns cineastas. A gestão 
da Embrafilme (1974-1984) elevou os números das bilheterias nacionais que 
superavam cinco milhões de espectadores. Pode-se dizer que o cinema brasileiro 
atingiu seu ápice nessa época.

O filme Dona Flor e seus Dois Maridos (1976), adaptado do livro homônimo 
de Jorge Amado e dirigido por Bruno Barreto, levou mais de 10 milhões de 
pessoas aos cinemas. Os filmes dos Trapalhões também tinham grande sucesso, 
superando a marca de quatro milhões de espectadores e sem o financiamento da 
Embrafilme; revelando a forte influência da televisão no consumo de cinema. A 
década de 1980 trouxe o avanço tecnológico e a popularização do videocassete 
que, aliado ao crescente número de domicílios com televisão, enfraqueceu as 
plateias nos cinemas. Entretanto, a Embrafilme sofreu com o governo militar, 
que reduziu seus quadros e seu orçamento. 

No fim da década e início dos anos 1990 os ingressos do cinema ficaram mais 
caros, as salas de cinema foram reduzidas e o presidente Fernando Collor de 
Mello extinguiu em 1990 a Lei Sarney, única lei de incentivo fiscal à cultura. 
Outras decisões implicaram na produção audiovisual da época, como a 
extinção de autarquias, fundações e empresas públicas federais, dentre 
elas a Fundação Nacional de Artes (FUNARTE), a Embrafilme e o Conselho 
de Cinema (Concine). Franthiesco Ballerini (2012) acrescenta: “Não demorou 
muito para o próprio Ministério da Cultura ser dissolvido, transformando-se 
em secretaria” (BALLERINI, 2012, p.34). 
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Então, em 1992, Collor sanciona a Lei do Audiovisual, projeto sugerido por cineastas 
que promovia a integração do capital privado às produções cinematográficas 
através de renúncia fiscal. O objetivo da lei era, para os cineastas, a captação de 
recursos e, para os investidores, o retorno de mídia e a redução de impostos. 
Com a Lei do Audiovisual as empresas não só investiriam em cinema, mas em 
publicidade. Juntamente com essa lei, vieram a Lei Rouanet e o Prêmio Resgate 
do Cinema Brasileiro, que impulsionaram a produção nacional novamente. Lúcia 
Nagib (2002) explica:

Em três seleções promovidas entre 1993 e 1994, o Prêmio Resgate 
contemplou um total de 90 projetos, que foram finalizados numa 
rápida sequência. Assim, o estrangulamento dos dois anos de 
Collor teria resultado num acúmulo de filmes nos anos seguintes, 
produzindo uma aparência de boom. A Lei nº 8.685, conhecida como 
Lei do Audiovisual, promulgada em 1993, começou a gerar frutos a 
partir de 1995, acentuando o fenômeno (NAGIB, 2002, p.13).

Em 1995, foi lançado o filme que seria considerado o marco inicial da Retomada: 
Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, de Carla Camurati. Quanto aos conteúdos, o 
Cinema da Retomada traz temáticas nacionais nas telas, afirmando mundialmente 
as contradições do país e dialogando com a produção da década de 1960 que 
também abordava a realidade do país, embora a ênfase seja dada à tragédia. 
Miséria, desemprego e o cotidiano do sertão e das favelas nas áreas periféricas 
das cidades vão para as telas, como pontua Fernanda Salvo (2006), “O cinema 
da Retomada pôs a nu a tragédia social brasileira a partir do seu derivado mais 
visível: a violência urbana” (p.1-2). Alguns filmes do período são destaque na 
produção nacional ainda hoje, como Amarelo Manga (2003), de Cláudio Assis e 
Central do Brasil (1998), de Walter Salles, ambos resgatando a realidade urbana do 
Brasil com enfoque nos conflitos domésticos e contradições sociais vividas pela 
população brasileira.

Se na história da publicidade brasileira, na década de 1990, o Brasil era 
reconhecido mundialmente por sua premiada produção criativa; o caminho do 
cinema nacional também apontava para o sucesso mundial. Filmes brasileiros 
concorreriam ao Oscar de melhor filme estrangeiro nessa década: O Quatrilho 
de Fábio Barreto (1995, indicado em 1996); O que é isso, companheiro? de Bruno 
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Barreto (1997, indicado em 1998) e Central do Brasil de Walter Salles (1998, 
indicado em 1999). Luiz Zanin Oricchio (2003) aponta uma questão importante:

Outros fatores entraram na equação do cinema brasileiro da Retomada, 
entre eles o interesse de algumas majors norte-americanas, como 
a Columbia e a Warner, em participar tanto na produção como na 
distribuição de filmes brasileiros. A mais poderosa rede de televisão 
do país, a Rede Globo, resolveu entrar nesse mercado por conta 
própria e criou a Globo Filmes (ORICCHIO, 2003, p.28).

O investimento estrangeiro aliado ao apoio das estatais Petrobras, Telebras e 
Eletrobras e, ao incentivo da linguagem da televisão associada à Globo Filmes, 
impulsionou a produção cinematográfica da época levando mais de dois milhões 
de espectadores aos cinemas com a adaptação da série televisiva O auto da 
Compadecida (2000) dirigido por Guel Arraes e baseado no romance homônimo 
de Ariano Suassuna.

Em 1996, a Lei do Audiovisual foi alterada elevando de 1% para 3% o limite de 
dedução de impostos permitido às empresas e, posteriormente, seria expandido 
também o valor da arrecadação, de R$1,5 milhão para R$3 milhões, facilitando 
a produção de filmes com custos maiores. Outras leis de incentivo municipais e 
concursos estaduais se mostraram como formas de incentivo alternativas para 
os cineastas (BALLERINI, 2012). Nagib (2002) comenta que até esse período 
diversos diretores ainda se restringiam aos curtas-metragens e que a partir 
de 1994 lançaram longas. Não só estreiam cineastas de vários estados do país 
como aqueles vindos da publicidade – Beto Brant e Andrucha Waddington, por 
exemplo. A produção brasileira da década de 1990 retrata a multiplicação dos 
cineastas na riqueza e diversidade dos filmes.

3 HISTÓRIAS E DISCURSOS QUE SE FUNDEM

Em função da atuação desses profissionais da comunicação no cinema brasileiro, 
é possível verificar em algumas obras a presença de interferências da linguagem 
persuasiva, no texto, na captação das imagens ou no ritmo conferido às tramas, 
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característico dos enredos acelerados dos VTs publicitários. Alexandre Inagaki 
(2007) pontua que é natural que as linguagens do cinema e da publicidade 
se influenciem, porque os profissionais do cinema como roteiristas, câmeras, 
diretores de arte e de fotografia buscam trabalho em outras áreas do segmento 
audiovisual, principalmente na produção de comerciais e programas de tevê, 
onde o mercado é mais amplo. O cineasta e publicitário Carlos Manga afirma 
que: “A diferença entre cinema e propaganda é que no cinema conto uma história 
em 90 minutos, enquanto na propaganda tenho que fazer isso em 30 segundos” 
(MANGA, 2007 apud INAGAKI, 2007).

Partilhando profissionais, a publicidade, através da tevê, e o cinema disseminam 
suas linguagens pelo cenário audiovisual brasileiro, fazendo com que o público 
identifique determinados conteúdos e até incorpore expressões nas conversas 
cotidianas. 

Para esclarecer os artifícios utilizados por publicitários e cineastas, no discurso, 
Julia Kristeva (1974) e Mikhail Bakthin (1963) abordam, respectivamente, a 
intertextualidade e o dialogismo como questões inerentes aos enunciados 
proferidos pelo ser humano. Kristeva (1974) afirma que há um diálogo entre sujeito, 
destinatário e conteúdos exteriores – as três dimensões da linguagem – e que, 
portanto, o enunciado, ou as palavras pertencem ao mesmo tempo ao emissor 
e ao receptor, estando direcionadas e influenciadas por enunciados proferidos 
anteriormente ou simultaneamente. No caso do cinema e da publicidade, 
tanto os conteúdos do cinema podem estar presentes na publicidade, como o 
contrário. Os conteúdos não pertencem, segundo Kristeva (1974), a um único 
sujeito nem se originam somente nele.

O conceito de dialogismo de Bakthin (1963) afirma que todo texto é composto 
por citações de outros textos, absorvendo e transformando outros conteúdos. 
Um sujeito emite enunciados não originais, estando compostos de palavras de 
outros sujeitos. Os dois autores, portanto, são claros quanto à ideia de que não 
há discurso livre das interferências de outros discursos. 
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As apropriações de conteúdos entre publicidade e cinema podem ocorrer de 
forma explícita ou sutil. Rogério Covaleski (2009), com base nos estudos de José 
Luiz Fiorin (2002), aborda as intertextualidades em três categorias: citação, alusão 
e estilização. A citação se dá em uma referência direta ao conteúdo inspirador, 
resgatando trechos exatos daquela obra; a alusão utiliza alguns elementos 
do conteúdo inicial, substituindo outros e elaborando uma remontagem não 
exatamente fiel, mas semelhante ao produto original; e a estilização trabalha 
algum elemento em específico de uma obra de forma clara, enfatizando a 
maneira como determinado filme foi captado ou como tal diretor atuou.

As práticas descritas acima a respeito dos processos intertextuais ocorrem com 
frequência no cinema e na publicidade. As áreas que inspiram os dois campos 
de produção de conteúdo são as mais diversas: a pintura e a música podem 
inspirar o cinema, assim como a moda e o próprio cinema podem influenciar 
a publicidade. Não há restrições quanto às referências que possam alimentar a 
imaginação e a criatividade de roteiristas e publicitários.

4 CONSUMIDORES-PRODUTORES

A reconfiguração das tecnologias, passando dos dispositivos analógicos para 
os digitais, cria um ambiente de comunicação mais flexível. Os receptores não 
são mais passivos e submissos aos conteúdos emitidos pelas grandes mídias, 
produzindo conteúdo e compartilhando com os seus pares. Alvin Toffler (1980) 
descreveu em três grandes fases a economia. Ele chamou de Primeira Onda a 
fase agrícola, onde os indivíduos produziam seus próprios alimentos: a produção 
era “para uso”, e cunhou o termo prosumer"4". A Segunda Onda seria a fase da 
produção “para troca” e, com a Revolução Industrial, a produção para venda e 
negociação de bens. Já a Terceira Onda situou os indivíduos na sociedade da 
informação, onde os receptores são também produtores de conteúdo midiático 
e utilizam-no como moeda de negociação. Nessa fase, não há mais o limite 
estabelecido na Segunda Onda entre produtores e consumidores: agora todos 
podem ser novamente “prossumidores”.
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O conceito de prosumers cunhado por Toffler (1980) se aplica com pertinência 
ao perfil dos consumidores atuais: internautas ativos e com grupos de amigos 
que interagem com as mensagens que recebem; divulgam e defendem suas 
ideias nas redes sociais; contestam informações dadas pela mídia; dialogam 
com os veículos de comunicação, além de criticar ou elogiar empresas e marcas. 
Prioritariamente jovens, em sua maioria ainda na adolescência, possuem como 
habilidades o bom relacionamento com novas tecnologias e a internet e, diante 
do crescimento exponencial dos negócios via e-commerce e m-commerce, 
ressalta-se a importância desse segmento jovem junto às indústrias de bens de 
consumo, do entretenimento e da publicidade. Essa nova geração de produtores 
de conteúdo cria nos ambientes digitais uma maior diversidade de informações 
desmassificando a comunicação emitida pelos meios tradicionais.

A desmassificação dos meios de comunicação de massa desmassifica 
igualmente as nossas mentes. Hoje, em vez de massas de pessoas 
recebendo todas as mensagens, grupos desmassificados menores 
recebem e enviam grandes quantidades de suas próprias imagens de 
uns para os outros. (TOFFLER, 1980, p.171)

Com a desmassificação dos meios de comunicação, apontada por Toffler 
já há mais de 30 anos, hoje é mais perceptível o crescimento de informações 
personalizadas. Depoimentos, comentários e registros pessoais do cotidiano 
e da cultura ganham visibilidade; os indivíduos comentam e discutem sobre 
pontos de vista que eles mesmos produziram, transformando o modo como se 
consome, sejam produtos, informação ou cultura.

5 A COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA EM PROCESSO DE 
HIBRIDIZAÇÃO

Diante do perfil de consumidor-produtor e da necessidade de um direcionamento 
da comunicação publicitária aos diversos grupos de consumo criados, sobretudo 
nos ambientes digitais, Covaleski (2010) propõe uma nova formatação para 
a comunicação persuasiva: uma publicidade híbrida. Composta por quatro 
dimensões, a publicidade híbrida abarca: persuasão – o discurso persuasivo está 
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diluído em uma narrativa, mas não perde sua carga suasória; entretenimento – o 
produto midiático tem a função de entreter o público, recobrindo de ação, humor, 
romance a mensagem comercial; interação – o conteúdo deve ter capacidade de 
mediação; e compartilhamento – a mensagem deve ter alta probabilidade de 
recomendação. Ou seja, a publicidade híbrida pretende, com um conteúdo único 
em cada mensagem, interagir com o público e persuadi-lo de maneira singular e 
envolvente, incentivando a partilha desse momento com os demais conectados. 
Com essa constituição a publicidade reconfigurada se assume mais próxima do 
consumidor que, indivíduo em uma sociedade em transformação, demanda 
conteúdos também permeados de hibridismos.

Seguindo a proposta de uma publicidade híbrida, observa-se a utilização da 
estratégia publicitária do product placement em narrativas audiovisuais como 
uma prática reincidente no cenário comunicativo internacional e no brasileiro. 
O product placement, popularmente conhecido no Brasil como merchandising é 
conceituado como a colocação tática de produtos e marcas em filmes, programas 
de televisão, noticiários e outros conteúdos de entretenimento ou informação 
(BURROWES, 2008). 

Entretanto, Raul Santa Helena (2012) pontua uma distinção das nomenclaturas, 
o que, para a reflexão aqui proposta se faz pertinente: o termo merchandising é 
usado para se referir à presença de produtos em conteúdos de entretenimento, 
como acontecia nos programas de tevê ao vivo, em que o apresentador 
interrompia o roteiro para falar de uma marca.  O product placement, em sua 
essência, não tem esse objetivo.

Enquanto no merchandising há de certa forma, a mesma mentalidade 
da publicidade convencional, de interromper o fluxo natural do 
conteúdo de entretenimento, no product placement a ideia é que 
essa presença ocorra de forma fluida, mais sutil e gerando menos 
repulsa por parte dos telespectadores. (SANTA HELENA, 2012, p.157)

Marcela Chacel e Karla Patriota (2010) afirmam que os produtos e marcas podem 
ser aplicados dentro de uma narrativa de três formas: screen placement (apenas 
uma aparição do produto na tela); script placement (o produto ou marca faz parte 
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do roteiro de um certo personagem); e plot placement (quando a marca integra 
de forma mais profunda o roteiro). Fernando Pallacios (2010) acrescenta uma 
quarta categoria chamada de story placement (quando o produto é indispensável 
à trama, desfalcando o enredo caso seja removido). Abaixo, podemos visualizar 
uma cena do filme Divã (2009), de José Alvarenga Jr., onde os personagens 
Mercedes (Lília Cabral) e Gustavo (José Mayer) se encontram no supermercado na 
sessão de produtos de higiene, onde podem ser avistados claramente produtos 
da marca Seda (Unilever). Nesse caso, ocorre somente o screen placement, onde 
o produto compõe o cenário, mas não interfere plenamente no roteiro da trama.

Figura 1: Lília Cabral e José Mayer em cena de Divã (2009). 
Figura 2: José Mayer em cena de Divã (2009) 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=ITzski1VkRI. Acesso em: 10 jan. 2013.

Já no filme VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso (2011), de Toniko Melo, 
temos todo o enredo embasado na história de Marcelo Nascimento da 
Rocha, um estelionatário (interpretado por Wagner Moura) que se passa por 
herdeiro da empresa de aviação Gol e desfruta de diversos benefícios em 
nome da companhia e do status desse homem de negócios, chegando a ser 
até entrevistado por Amaury Jr. em um programa de celebridades que cobria 
o carnaval fora de época de Recife. Aqui, temos a ocorrência dos quatro tipos 
de product placement: screen, script, plot e story, pois a marca não só aparece na 
tela, mas integra o roteiro de modo fundamental. Sem a marca e a infeliz história 
de Marcelo, não haveria filme.

http://www.youtube.com/watch?v=ITzski1VkRI
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Figura 3: Marcelo Nascimento Rocha sendo entrevistado por Amaury Jr. 
Figura 4: Wagner Moura, interpretando Marcelo no filme VIP’s, em entrevista com Amaury Jr. 

Fonte: http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/tag/vips/. Acesso em: 11 ajn. 2013.

Diversos outros filmes brasileiros se utilizam dessa estratégia como ferramenta 
para alavancar os recursos para a produção da obra. Entretanto, não são todos 
os cineastas que se mostram adeptos da inserção de marcas nos roteiros ou da 
utilização de outras técnicas advindas da publicidade.

6 CARANDIRU: NEM TUDO É VIOLÊNCIA

Dirigido por Hector Babenco e lançado em 2003, o filme Carandiru remonta a 
história do livro “Estação Carandiru”, escrito pelo médico Dráuzio Varella ao narrar 
suas idas ao presídio quando trabalhava em uma campanha de prevenção à 
AIDS. O médico ganha a confiança dos presos e se torna confidente das mais 
diversas situações. O ápice narrativo do filme ocorre com a rebelião que deixou 
mais de cem mortos e fez com que o Carandiru, maior presídio da América Latina, 
adquirisse repercussão mundial, registrando a atuação da polícia carcerária 
brasileira. 

Durante o filme, podemos visualizar claramente a presença de marcas e 
produtos"5" que se inserem no cotidiano dos presos ou são utilizados para 
composição do cenário cinematográfico. Santa Helena (2012) propõe – 
distintamente das categorias utilizadas por Chacel e Patriota (2010) e Pallacios 
(2010), que enfatizam a intensidade da inserção – catorze classificações para 
ações de product placement: tradicional, faux, reverse, meta, negative, guerrilla, 

http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/tag/vips/
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brandfan, subversive, easter egg, ad, music, destination, behavior, e idologic. O 
negative placement acontece quando as cenas acabam por denegrir a imagem 
das marcas ali dispostas e, julgando pela temática de Carandiru, seria possível 
pensar equivocadamente que qualquer produto inserido nesse contexto se 
prejudicaria com a exposição associada ao tráfico e à violência.

Dentre os trechos encontrados com a presença clara de produtos no filme, 
destacamos dois em que as marcas envolvidas não são abaladas pelo contexto 
da narrativa, podendo até ser valorizadas. Na primeira sequência de imagens 
abaixo, de um flashback de Majestade (Aílton Graça) vemos o personagem no 
ponto de prostituição de Rosirene (Aída Lerner). Diversos cartazes da Banda 
Sorriso de Marphim estão colados no muro atrás do personagem. Majestade 
não interage ou fala dos cartazes, mas em toda a duração dessa cena, é possível 
visualizá-los.

Figura 5 e Figura 6: Aílton Graça em cena de Carandiru (2003). 
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Wn4HYrt1-sM. Acesso em: 20 abr. 2013.

Embora o ambiente se caracterize como cenário de pobreza e prostituição, os 
cartazes e a banda, consequentemente, não são impactados negativamente, 
pois é característico desse tipo de mídia (lambe-lambe"6") estar espalhada por 
áreas urbanas diversas com grande fluxo de pessoas, já que o objetivo desse 
impresso é atingir o grande público. Segundo Santa Helena (2012) e Chacel e 
Patriota (2010), poderíamos considerar esse placement como tradicional ou ad 
placement, caracterizado pela utilização de publicidades da marca e pela não 
exibição do produto em si; e screen placement por somente ocorrer uma aparição 
dessa propaganda na tela, sem comentários por parte dos personagens ou 
maior participação na trama.

http://www.youtube.com/watch?v=Wn4HYrt1-sM
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A segunda cena de utilização de produto caracterizada como positiva para a 
marca, retrata mais um flashback de Majestade (Aílton Graça) em um veículo 
Fusca (Volkswagen) com Dalva (Maria Luísa Mendonça). Os dois flertam através 
da janela do Fusca, enquanto o noivo de Dalva (Maurício Marques) joga futebol 
no terreno em frente ao carro.

Figura 7: Aílton Graça em cena de Carandiru (2003).  
Figura 8: Maria Luísa Mendonça em cena de Carandiru (2003). 

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Wn4HYrt1-sM. Acesso em: 20 abr. 2013.

A inserção do Fusca é pertinente ao perfil do personagem (Majestade) e ocorre 
de forma sutil sem ênfase na marca do veículo, mas com tempo de exposição 
suficiente para identificação do fabricante através do modelo, amplamente 
difundido no imaginário brasileiro. O personagem Majestade conversava com 
Dalva, cortejando-a, e convida a moça: “Tô te esperando no carro”. Embora 
Majestade não cite propriamente o nome do veículo, poderíamos classificar, 
segundo Santa Helena (2012), o product placement como tradicional e, segundo 
Chacel e Patriota (2010), como script placement, pois há uma maior participação/
interação do produto com os personagens.

Nas duas cenas descritas, existem elementos negativos como a prostituição, a 
pobreza e o adultério, mas não há evidências do reflexo desse contexto para 
as marcas, associadas à composição do cenário e caracterização verossímil do 
ambiente urbano (Sorriso de Marphim); e às boas recordações de Majestade ao 
pensar em Dalva (Fusca). Ou seja, entende-se que não há restrições quanto às 
temáticas dos filmes, mas há que se trabalhar com mais afinco na adequação dos 
produtos em cada cena e contexto específico, pensando tanto no entendimento 
do público ao visualizar a marca quanto na criação cinematográfica e nas 
consequências dessas marcas para o roteiro de cada filme.

http://www.youtube.com/watch?v=Wn4HYrt1-sM
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7 ESTÉTICA & COSMÉTICA: O DEBATE PERSISTE

Mesmo compartilhando uma história recheada de encontros e fusões, cineastas, 
publicitários e os “cineastas-publicitários”, não se entendem quando o assunto é 
a interferência da estética publicitária no cinema brasileiro. Oricchio (2003) indica 
que as transposições entre as linguagens do cinema, televisão e da publicidade 
continuarão a acontecer e o frisson causado por essa prática também. Segundo 
o autor, o termo “cosmética da fome”, consagrado por Ivana Bentes em contraste 
ao movimento “estética da fome” promovido por Glauber Rocha e o debate 
constante entre os envolvidos com a criação cinematográfica brasileira apontam 
para uma inevitável hibridização, porque as linguagens da TV e da publicidade 
estão difundidas no imaginário audiovisual do público brasileiro, identificado 
com produções que estabeleçam esse diálogo.

A questão entre “estética e cosmética” instala uma reflexão mais ampla que parte 
da problemática da utilização de técnicas e tratamentos de imagem, advindos da 
prática publicitária (que acabam por “maquiar” a realidade), aliados à inserção de 
produtos e marcas nos roteiros, até uma questão mais ideológica levantada por 
cineastas sobre uma “eventual contaminação da estética publicitária na estética 
cinematográfica” (COVALESKI, 2009). Desse modo, por preferências estéticas 
ou por repúdio às práticas de inserção de produtos, se faz mais complexa uma 
organização das estratégias de hibridização do discurso publicitário junto aos 
roteiros cinematográficos brasileiros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do levantamento bibliográfico e das análises feitas nesse trabalho, 
é possível indicar a relevância da reflexão sobre a temática das transferências 
linguísticas e estratégias entre os campos da televisão, do cinema e da publicidade. 
Com um histórico permeado de trocas e atuações profissionais nas diversas 
áreas do audiovisual, é possível compreender a produção cinematográfica 
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nacional como resultado de um processo híbrido de composição. É inegável a 
contribuição de cada linguagem para o cinema brasileiro; entretanto, há que 
se refletir também nas consequências advindas do excesso de utilização das 
técnicas e estratégias − sobretudo publicitárias − no campo do cinema, vide o 
entrave “estética X cosmética”.

Com um novo perfil de consumo, onde o público se comporta de maneira mais 
ativa, se faz importante discutir sobre os objetivos e finalidades de cada obra, 
antes de estabelecer decretos radicais em benefício ou contra determinada 
aplicação técnica, estética ou estratégica. Há que se considerar as possibilidades 
específicas do cinema e de suas produções, ora servindo como entretenimento; 
ora com viés ideológico; ora com função educativa ou em outras perspectivas. 
A partir desse pensamento, desenvolve-se uma viável linha de raciocínio que 
delimitará quais caminhos e artifícios serão adequados em cada processo de 
criação cinematográfica.

Constatou-se aqui, através da leitura de inserções de produtos em Carandiru 
(2003), que não há dúvidas quanto à possibilidade de fusão de áreas no que diz 
respeito à publicidade e o cinema em estratégias de patrocínio e benefício mútuo. 
Propõe-se, então, uma maior socialização de saberes em áreas que almejam, 
talvez, objetivos distintos, mas, na maioria das vezes, com finalidades bem 
próximas. Resta, aos envolvidos, permitir o debate e a reflexão sobre mudanças 
ou adaptações que serão, quase sempre, benéficas aos maiores interessados: o 
público.

NOTAS

1. Momento em que o cinema brasileiro toma novo fôlego e volta a pautar a mídia com diversas produções. 
"voltar"

2. Cannes Lions International Advertising Festival. Criado em 1953 pela SAWA (Screen Advertising World 
Agencies), o festival que acontece em Cannes, cidade da França, geralmente ocorre no mês de junho e tem 
premiações divididas em Grand Prix, Leão de Ouro, Leão de Prata e Leão de Bronze e recentemente foi criado 
o Leão de Titanium, premiação para as ideias mais inovadoras e ousadas da publicidade. "voltar"
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3. Frase de fácil memorização associada à uma marca como assinatura da empresa, serviço ou campanha. 
"voltar"

4. Fusão de producer e consumer, do inglês produtor e consumidor. "voltar"

5. Não há informações sobre o modelo de negócio utilizado pelos anunciantes para realizar as inserções no 
filme, ou se, de fato, essas aparições foram pagas ou ocorreram de modo voluntário. No entanto, ressalta-se 
a importância, diante do objetivo do trabalho, da análise das inserções buscando constatar sua pertinência 
e no intuito de produzir dados sobre as estratégias híbridas entre publicidade e cinema no país. "voltar"

6. Lambe-lambe ou poster-bomber é um tipo de cartaz feito geralmente em grande quantidade e de baixo 
custo para ser colado em espaços públicos. "voltar"
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Resumo:
Os filmes-ensaios são também chamados de ensaios audiovisuais e de ensaios fílmicos. Uma 
produção em que o movimento do filme, a subjetividade, a dimensão poética, o caráter reflexivo 
da imagem e sua complexidade, a discussão sobre o processo e a incompletude produzem um 
universo de significações para quem produz e assiste. Sob essa ótica, essa vertente documental 
traz um modo de encontrar o mundo, de descobrir, de perceber e apreender a si próprio nas 
relações estabelecidas por meio da câmera. É como uma investigação do olhar. Este artigo 
pretende analisar o uso de memórias afetivas na concepção de produções audiovisuais ensaístas, 
a partir de produções brasileiras como “A Casa da Vó Neyde”, de Caio Cavechini e “Elena”, de Petra 
Costa. Propõe-se a formulação de apontamentos na busca por possíveis abordagens técnicas 
do ensaio audiovisual. O autor destaca que, a partir da experiência vivida, o olhar se modifica 
e altera o modo de ver as coisas. Assim, o mundo passa a ser influenciado por aquilo que foi 
vivido: o conhecido, o ouvido, o visto e o sentido. É a busca do sublime olhar, uma teoria sobre 
a vivência humana, desenvolvida e defendida na dissertação de mestrado da Faculdade Cásper 
Líbero, em 2012. Trata-se de um estudo sustentado pelas experiências cotidianas e que vai além 
do pensamento reducionista das múltiplas formas de conhecimento do ser humano. As relações 
entre memória e história e seus efeitos sobre a produção de identidades são privilegiados. 
Pressupõe-se que, ao invés de essências imanentes, as identidades, individuais, institucionais 
ou coletivas, são construídas e, assim também, constantemente redefinidas, ressignificadas. 
De certa forma, o envolvimento com as imagens captadas é capaz de trazer profundidade e 
interioridade, muito além do registro pelo registro. Como autores-chave do estudo estão Josep 
Català, Jean-Claude Bernardet, Arlindo Machado, entre outros. 

Palavras-chave: 
Sublime olhar; filme-ensaio; memórias afetivas; narrativas audiovisuais; imagem complexa.

Abstract:
Essay films are also called audio visual essays and filmic essays. A production in which the 
movement of the film, the subjectivity, the poetic dimension, the reflexive aspect of the image 
and its complexity, and the discussion between process and incompleteness create a universe of 
meanings for those who produce and watch it. From this perspective, this documental dimension 
conveys a way of unveiling the world, discovering, noticing and understanding oneself in the 
relations, by means of the camera. It is like an investigation of the gaze. This article aims at 
analyzing the use of affective memories in the conception of essayistic audio visual productions, 
based on Brazilian productions such as “A Casa da Vó Neyde”, from Caio Cavechini, and “Elena”, 
from Petra Costa. The aim is to put together notations in the search for possible technical 
approaches for the audio visual essay. The author highlights that, based on the experience lived, 
the gaze is modified and alters the way of seeing things. Therefore, the world is influenced by 
what was experienced: what was known, heard, seen and felt. It is the search for the sublime look, 
a theory about the human experience, developed and defended in the master’s dissertation 
at Cásper Líbero College, in 2012. It is a study based on the quotidian experiences that goes 
beyond the way of thinking, which is reductionist of the multiple ways for the human being to 
gain knowledge. The relations between memory and history and their effects on the creation 
of identities are highlighted. It is assumed that, instead of immanent essences, the individual, 
institutional or collective identities are built, and therefore, are constantly redefined and 
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resignified. In a way, the involvement with captured images can bring depth and interiorization, 
which goes way beyond the register just for the sake of registering. The key authors of the study 
are Josep Català, Jean-Claude Bernardet and Arlindo Machado, among others. 

Keywords: 
Sublime look; essay film; affective memories; audiovisual narratives; complex image.

Resumen:
Ensayo películas son también llamados ensayos audiovisuales y ensayos fílmicos. Una 
producción en la que el movimiento de la película, la subjetividad, la dimensión poética, 
el aspecto reflexivo de la imagen y su complejidad, y la discusión entre el proceso y el 
carácter incompleto crean un universo de significados para los que producen y verlo. Desde 
esta perspectiva, esta dimensión documental transmite una manera de develar el mundo, 
descubriendo, notar y comprensión de uno mismo en las relaciones , a través de la cámara. Es 
como una investigación de la mirada. Este artículo tiene como objetivo analizar el uso de los 
recuerdos afectivos en la concepción de las producciones audiovisuales - de ensayos similares, 
sobre la base de las producciones brasileñas como "A Casa da Vó Neyde" , de Caio Cavechini 
y "Elena" , de Petra Costa. El objetivo es reunir las notas en la búsqueda de posibles enfoques 
técnicos para el ensayo audiovisual. El autor destaca que, con base en la experiencia vivida, la 
mirada se modifica y altera la forma de ver las cosas. Por lo tanto, el mundo está influenciado 
por lo que se vivió: lo que se sabía, oído, visto y sentido. Es la búsqueda de la expresión sublime, 
una teoría acerca de la experiencia humana, desarrollado y defendido en la tesis de maestría en 
Cásper Líbero Facultad, en 2012. Se trata de un estudio basado en las experiencias cotidianas 
que va más allá de la forma de pensar, que es reduccionista de los múltiples caminos para el 
ser humano de adquirir conocimientos. Se destacan las relaciones entre memoria e historia y 
sus efectos en la creación de identidades. Se supone que, en lugar de esencias inmanentes, 
el individuo, las identidades institucionales o colectivas se construyen, y por lo tanto, están 
en constante redefinición y resignifica. En cierto modo, la participación en las imágenes 
capturadas puede aportar profundidad y la interiorización, que va mucho más allá del registro 
por el simple hecho de registrarse . Los autores principales del estudio son Josep Català, Jean-
Claude Bernardet y Arlindo Machado, entre otros.

Palabras clave: 
Mirada sublime; película ensayo; recuerdos afectivos; narrativas audiovisuales; complejo de 
imagen.
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São Paulo, centro da cidade. Começo de tarde. A metrópole e sua dinâmica de 
sons e imagens. O emaranhado de prédios em um cinzento dominante. Um corte 
na imagem. Um homem encostado ao poste e o reflexo da vida em um retrovisor 
de carro. Um outro corte. A emblemática rua onde se concentra o grupo de 
consumidores de crack – as personagens de uma realidade de nosso tempo. Um 
novo corte.

Figuras 1 a 3: Sequência de frames extraída do documentário A Casa da vó Neyde.

Cena a cena, a montagem sugere a gradação - uma aproximação do geral ao 
indivíduo. Uma voz ecoa bem endereçada, como num relato, quase um desabafo, 
e a tela é então preenchida por um plano-sequência: um caminhar de alguém 
que se aproxima de uma casa de bairro: térrea, portão baixo, largo quintal, típica 
de vó. Casa dos fundos, entrada pela porta da cozinha. E então, a assinatura: 
A Casa da vó Neyde. Um refúgio particular de infância se torna uma realidade 
ressignificada:

Foi meu tio mesmo quem me ligou, pedindo ajuda. Disse que 
estava no limite e queria se internar. No dia combinado, propus a 
ele também registrar em vídeo um depoimento de sua condição. 
Eu imaginava que essa fita ficaria como um ponto para o qual ele 
nunca deveria voltar, uma estaca que marcaria com o tempo o 
tamanho de sua recuperação. Naquele dia, o crack deixou de ser pra 
mim a droga daquela gente de rosto quadriculado e virou também 
um embrulho de papel alumínio mal escondido numa gaveta na 
casa de minha avó."1"

Outra produção audiovisual. A construção narrativa agora se dá ainda nos 
créditos iniciais. Uma trilha sonora estridente surge como um devaneio. Outras 
variações de sons da cidade – carros em circulação, ônibus, buzinas ao fundo – 
ganham destaque. A intensidade aumenta até as primeiras imagens entrarem 
em cena, acompanhadas por uma narração em primeira pessoa. Registros 
desfocados, variantes, pequenos círculos que passeiam pela tela e, ao mesmo 
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tempo, desvelam o que se sucede. É noite em Nova York. Com a cabeça encostada 
à janela do carro, a narradora observa a paisagem.

Figuras 4 a 5: Sequência de frames extraída do documentário Elena.

Pensamentos que sugerem passagens, criam lembranças. A sequência é 
finalizada com um ensaiado banho de um balé aquático de Ofélias"2" e uma trilha 
redentora. Sonho ou renascimento?

Elena, sonhei com você esta noite. Você era suave, andava pelas 
ruas de Nova York com uma blusa de seda. Procuro chegar perto, 
encostar, sentir seu cheiro, mas quando vejo você está em cima de 
um muro, enroscada em um emaranhado de fios elétricos. Olho de 
novo, e vejo que sou eu que estou em cima do muro. Eu mexo nos 
fios, buscando tomar um choque e caio. De um muro bem alto e 
morro.

Os trechos que abrem este artigo compõem os primeiros minutos de produções 
recentes do cinema documentário brasileiro – o curta-metragem A Casa da 
vó Neyde, do diretor Caio Cavechini, vencedor da 35ª Mostra Internacional de 
Cinema de São Paulo, em 2011, e o longa-metragem Elena, da diretora Petra 
Costa, vencedor de diversos prêmios nacionais e internacionais e o posto de 
documentário mais assistido no ano de 2013"3".

Dramas particulares, histórias universais. O sobrinho que expõe a luta contra 
o vício do tio em crack e se dispõe a ajudá-lo; a irmã mais nova em busca de 
rememorar a irmã mais velha, que se suicidou aos 18 anos de idade.

Em Conversas – 1948, de Merleau-Ponty (2004, p.  1-2), lemos que o mundo 
da percepção, isto é, o mundo que nos é revelado para nossos sentidos e pela 
experiência de vida, parece-nos à primeira vista o que melhor conhecemos, já que 
aparentemente basta-nos abrir os olhos e deixarmos viver para nele penetrar. No 
entanto, ele argumenta que “trata-se de uma falsa aparência”, pois, na verdade, 
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“esse mundo é em grande medida ignorado por nós enquanto permanecemos 
numa postura prática”. O desafio é fazer-se “redescobrir esse mundo em que 
vivemos, mas que somos sempre tentados a esquecer”.

Em parte, esse também é o desafio dos diretores em A Casa da vó Neyde e Elena. 
Produções que falam apenas de um “nome”, mas que retratam mais de uma 
“pessoa”. O reflexo do espelho familiar de quem conta. Afinal, de que história 
estamos falando? Dos outros ou dos próprios narradores também?

De antemão, vale ressaltar a necessidade das histórias e sua busca “por nexos, 
sim; mas primeiro deve-se reconstruir – ou tentar reconstruir a narrativa do 
“aconteceu”. Não se trata de interpretar, fazer leituras, decifrar: é tentar resgatar 
uma experiência que pode ser transmitida” (BUITONI, 1986, p. 96).

1 FILMAR O REAL

Em livro que leva o mesmo nome do intertítulo, Consuelo Lins e Cláudia Mesquita 
discutem o documentário brasileiro contemporâneo. A primeira impressão é de 
2008, anterior à produção dos títulos analisados. Porém, os escritos são valiosos 
no diálogo que aqui traçamos. Logo na introdução, em capítulo “Em busca 
do real”, elas interrogam por que o documentário tem atraído um interesse 
crescente de realizadores, críticos e pesquisadores de cinema e conquistado 
uma parcela pequena mas considerável do público que frequenta as salas de 
exibição no Brasil. As autores não encontram uma resposta estanque, mas 
acreditam que a proliferação e a facilidade de acesso aos recursos de gravação 
despertaram um interesse quase intrínseco ao ser humano: o de contar histórias. 
Em diálogo com Walter Benjamin (1987), o narrar como prática de intercambiar 
experiências. Mais adiante, em espaço reservado à “auto-representação”, a 
categoria do documentário que trabalha com uma série de experimentos com 
o objetivo de “estimular a elaboração de representações de si pelos próprios 
sujeitos da experiência, aqueles que eram – e são ainda – os objetos clássicos dos 
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documentários convencionais” (2011, p. 38). Em resumo, os documentários de 
caráter ensaístico.

 Nesse tipo de produção, valoriza-se a proximidade entre quem filma e quem é 
filmado, a intimidade física e afetiva entre câmera e as cenas, os personagens e 
os assuntos. Fala-se de uma produção em que o movimento do próprio filme, a 
dimensão poética, o caráter reflexivo da imagem e sua complexidade produzem 
um universo de significações para quem produz e assiste. No fundo, discute-
se a força narrativa através de experiências compartilhadas e vivências que 
“engordam” a alma. Sob essa ótica, uma vertente documental que traz um modo 
de encontrar o mundo, de descobrir, de perceber e apreender a si próprio nas 
relações estabelecidas por meio da câmera. É como uma investigação do olhar. 
Certamente, Caio Cavechini e Petra Costa navegam por esses mares.

Ao pensar o cinema, em artigo apresentado no colóquio Intercom 2003, o 
pesquisador e grande estudioso Arlindo Machado associa essa produção ao 
conceito de “filme-ensaio”"4", ao relatar que há muito tempo persegue “a ideia de 
um cinema de caráter ensaístico, que antigamente, utilizando uma expressão de 
Eisenstein, eu chamava de cinema conceitual”.

É o interesse em mergulhar na vida das personagens, em busca de uma história 
que está sempre à espera de ser contada. Porque o interessante da vida são as 
aventuras dos outros e as nossas. “O dia a dia, a vida comum, a everyday life, o 
homem ordinário, cada um e ninguém [...] porque o cotidiano é, em si, uma 
maneira de experimentar a vida” (BRETAS, 2006, p. 29-30).

Como gênero literário, o ensaio é objeto de reflexão de Michel de Montaigne 
e Francis Bacon no século XVI, sendo os responsáveis por conferir legitimidade 
a alguns de seus princípios -, como a liberdade formal, a reflexividade e, 
principalmente, a ausência de prescrições e regras. Montaigne escreve: “Quem 
se lembra dos males que sofreu, dos que o ameaçaram, das ocasiões irrelevantes 
que o fizeram passar de um estado a outro, prepara-se com isso para as mutações 
futuras e para o reconhecimento de sua condição. (...) nós nos dizemos tudo de 



O ‘sublime Olhar’: O filme ensaiO cOmO busca de uma identidade nO cinema dOcumentáriO

70

sumário

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

que mais precisamos: basta escutarmos” (2010, p. 522).

Pode-se formular também a necessidade de escutar o outro e a si próprio. Com a 
palavra, Heidegger: 

[...] fazer uma experiência com algo significa que algo nos acontece, 
nos alcança; que se apodera de nós, que nos tomba, nos transforma. 
Quando falamos em “fazer” uma experiência, isso não significa 
precisamente que nós a façamos acontecer, “fazer” significa aqui: 
sofrer, padecer, tomar o que nos alcança receptivamente, aceitar, à 
medida que nos submetemos a algo. Fazer uma experiência quer 
dizer, portanto, deixar-nos abordar em nós próprios pelo que nos 
interpela, entrando e nos submetendo a isso. Podemos ser assim 
transformados por tais experiências, de um dia para outro ou no 
transcurso do tempo (HEIDEGGER apud LARROSA, 2001, p. 143).

Chamados ao diálogo, no livro Na mídia, na rua: narrativas do cotidiano, os 
organizadores César Guimarães e Vera França destacam que o desenrolar de 
nossa experiência no mundo é marcado por intervenções de toda ordem: “Damos 
respostas a questões profissionais e familiares; nos relacionamos com colegas, 
amigos, instituições; falamos sobre o passado, presente e futuro; nos informamos 
sobre a atualidade; produzimos e reagimos a imagens” (2006, p. 91).

Em complemento, Theodor Adorno, em O Ensaio como Forma, considera o ensaio 
como a única forma de pensamento. Segundo Adorno, “não começa com Adão 
e Eva, mas com aquilo que deseja falar; diz o que a respeito lhe ocorre e termina 
onde sente ter chegado ao fim, não onde nada mais resta a dizer: ocupa, deste 
modo, um lugar entre os despropósitos” (2008, p. 17). E sentencia sobre a sua 
prática: “é radical em seu não-radicalismo, ao abster-se de qualquer redução a 
um princípio e ao acentuar, em seu caráter fragmentário, o parcial diante do 
total” (Ibid.:p. 25).

Em A Casa da vó Neyde e Elena, a realização dos documentários deixa de lado 
a alteridade clássica para se estabelecer aspectos da experiência pessoal e da 
subjetividade dos próprios realizadores. Nos dois filmes, os diretores dialogam 
em primeira pessoa, usam imagens de arquivo próprias e se colocam como 
personagens da própria narrativa. Em suma, agem – ora como protagonistas ora 
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como antagonistas ora como figurantes – de um processo de busca pessoal.

A imersão de Caio ocorre em múltiplas dimensões: na narração, nos diálogos 
esparsos com o tio, nas fotografias de família, nas conversas com a avó, no 
confronto entre mãe e filho, e na própria imagem da casa – cenário de uma 
rica infância ao lado da avó. A informação não está presente no caso, mas o 
conhecimento é pleno.

Figuras 6 a 8: Sequência de frames extraída do documentário A Casa da vó Neyde.

Em Elena, Petra surge pequena e alegre nas fitas de arquivo ao lado da irmã, que 
a filmava no banho, no colo, em brincadeiras e momentos próprios. Ao retomar 
as filmagens caseiras, e principalmente ao se utilizar da encenação, o longa busca 
“corporificar” Elena e torna Petra protagonista de sua própria história. O suicídio é 
discutido de maneira sutil, quase artística. Concebido como uma carta em áudio 
e vídeo de Petra para a irmã, a narração se utiliza muito das palavras trocadas em 
vida real para reestabelecer o elo familiar, esquecido com o tempo.

Figuras 9 a 11: Sequência de frames extraída do documentário Elena.

Os dois documentários estabelecem ainda uma discussão sobre o protagonismo 
e suas fronteiras entre o real e o ficcional. Sobre esse processo, Jean-Claude 
Bernardet discute se os realizadores seriam “pessoas ou personagens?”. O crítico 
aposta num híbrido, ““pessoa-personagem”: não se trata apenas de filmes em 
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primeira pessoa, mas de filmes nos quais a pessoa do realizador se funde numa 
espécie de “personagem” que protagoniza a busca”"5".

Neste ponto, é possível trazer ao diálogo a noção de “obra aberta”, proposto 
por Umberto Eco. O autor sugere a pluralidade e a ambiguidade nas poéticas 
contemporâneas:

Interessa-nos o fato de que uma experiência aparece como realização, 
como complemento. E nos interessa a atitude do observador que, 
mais do que viver experiências, procura adivinhar a reconstrução de 
experiências alheias; a atitude do observador que opera uma mimese 
de experiências – e, nesse sentido, vive certamente uma experiência 
própria de interpretação e mimese. (2003, p. 187-188).

Em suma, trata-se da interpretação de que “o passado é contemporâneo do 
presente que ele foi”. (DELEUZE, 1999, p. 45).

2 A MONTAGEM COMO PROCESSO

Em produções documentais em primeira pessoa, como estabelecer a montagem 
em um processo que leva ao conhecimento? O cineasta russo Serguei Eisenstein, 
no final dos anos 20, estabeleceu sua teoria do cinema conceitual, já abordada 
por Arlindo Machado neste artigo, a partir da compreensão de que as imagens 
pudessem carregar um léxico de metáforas e metonímias por si só. Assim, o 
registro de uma cena não seria definido apenas como a valorização de uma 
imagem, mas sim como um entendimento de que o universo pode sim estar 
no particular, e vice-versa.

Um entendimento que influencia as experiências avançadas do grupo Cine-Olho, 
liderado por Dziga Vertov, nas primeiras décadas do século XX. Ousadia e autoria 
que resultaram em cinejornais como “kino-pravda” (cinema verdade) e “kino-
nedelia” (um cinejornal semanal). 

Vertov defendia que o essencial era a “cine-sensação do mundo”. Em seu 
manifesto, de abril de 1923, destacava a importância do “cine-olho”, a câmera 
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usada de uma forma mais aperfeiçoada do que o olho humano, para explorar o 
caos dos fenômenos visuais que preenchem o espaço. Uma saída para seguir ao 
“limiar das fraquezas do olho humano” (2008, p. 254). 

Vertov criticava o uso da câmera que copiava o trabalho do olho humano. Ele 
dizia que “quanto melhor a cópia, mais se ficava contente com a tomada da cena. 
Doravante, a câmera estará liberta e nós a faremos funcionar na direção oposta, 
o mais possível distanciada da cópia” (2008, p. 254). E exemplifica: a filmagem de 
uma luta de boxe não do ponto de vista do espectador, mas a filmagem dos gestos 
sucessivos (dos golpes) dos boxeadores. Outro exemplo prático: a filmagem dos 
bailarinos não é a filmagem do ponto de vista do espectador sentado numa sala 
assistindo a um balé no palco.

Ele detalha que, em uma apresentação de balé, o espectador acompanha, 
efetivamente, e de modo desordenado, ora o grupo dos bailarinos, ora, ao acaso, 
uma expressão facial em particular, ora as pernas, enfim, uma série de percepções 
esparsas e diferentes para cada espectador.

Assim, o “cine-olho” traria os múltiplos olhos, munidos de uma espécie de 
inteligência cognitiva capaz de atingir significações complexas, além das 
imagens pré-definidas. “Todo filme do ‘Cine-Olho’ está em montagem desde o 
momento em que se escolhe o tema até a edição definitiva do material, isto é, ele 
é montagem durante todo o processo de sua fabricação” (2008, p. 263).

Durante o filme, a câmera é mostrada o tempo todo, assim como o cinegrafista 
e suas “correrias” para registrar as imagens, com detalhes de seu trabalho ora 
ajustando o foco da lente ora procurando o melhor enquadramento. Trata-se, 
assim, de um trabalho intenso de metalinguagem, em que as pessoas retratadas 
não são apenas personagens, mas também protagonistas de sua própria obra. 

Vertov teve como formação original a carreira de repórter e cinegrafista. Suas 
primeiras captações eram utilizadas em um jornal de atualidades de uso político 
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imediato, no front soviético durante a guerra civil. 

Sua experiência com o jornalismo de atualidades o levou a dar uma 
dimensão ampla em sua teoria para imagens-câmera, tomadas no 
calor do transcorrer do mundo. Imagens-câmera que mostrassem, 
segundo suas próprias palavras, o mundo de improviso. Trata-se 
da imagem do mundo obtida através da mediação da câmera, 
escancarada para a indeterminação do acontecer mergulhado na 
dimensão da tomada (RAMOS, 2008, p. 88-89).

O título O homem com uma câmera tem 68 minutos de duração e apresenta um 
recorte de cenas da vida russa. O resultado é o retrato vívido de um povo em seu 
momento presente.

O jogo de cenas e imagens enquanto processo também são destaque em A Casa 
da vó Neyde e Elena. No primeiro, o processo de internação do tio é permeado 
por ocorrências extra-narrativas: ele fala da “viagem” que o consumo da droga 
traz e faz uma alusão ao disco de uma novela de mesmo nome, produzida pela 
Rede Globo nos anos 1990. Essa intervenção o leva à discussão com a mãe e, na 
sequência, ao consumo de uma pedra de crack antes da ida à clínica. Durante 
essa imagem-tempo, a câmera está posicionada em pontos diferentes – em 
cima de uma mesinha; do lado de fora da janela da cozinha, entre outros - não 
respeitando a técnica tradicional (ver figuras abaixo). A preocupação é com a 
naturalidade da cena e o registro do real.

Figuras 12 a 13: Sequência de frames extraída do documentário A Casa da vó Neyde.

Já a diretora Petra Costa trabalha a montagem como um processo não-linear. As 
imagens de arquivo são permeadas por suas próprias encenações, depoimentos 
de familiares, documentos históricos e, até mesmo, uma visita, acompanhada da 
mãe, ao apartamento onde Elena se suicidou – é um processo de construção que 
acontece simultaneamente ao desenrolar do filme. 
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Em determinado momento, mãe e filha falam do “aperto no peito” que Elena 
dizia sentir. As imagens ratificam: um triplo vazio.

Figuras 14 a 15: Sequência de frames extraída do documentário Elena.

Nesse mesmo universo das influências estéticas e de linguagem, no 
documentário Santiago, o diretor João Moreira Salles conta a história do 
mordomo que trabalhou durante 30 anos para sua família. Ele expõe o 
primeiro roteiro de montagem e revela ao espectador que nele aparecem os 
três primeiros planos do filme, os três movimentos da câmera em direção às 
fotografias pregadas na parede de uma ampla sala de estar. O documentarista 
esclarece que tentou montar o título logo na época em que filmou as imagens 
e a entrevista com Santiago. Uma tentativa frustrada. Não demorou, e a 
montagem foi interrompida. Naquele momento, segundo o diretor, as ideias 
pareciam boas, mas, na ilha de edição, não funcionaram. “O material bruto 
resistia. Foi o único filme que eu não terminei”, revela João, na própria narrativa.

Treze anos depois, ele decide tentar novamente. “Era um modo de voltar à 
casa da minha infância e a Santiago”, ele explica no próprio documentário. O 
telespectador, então, é surpreendido com um jogo sobre a estrutura do roteiro – 
ou melhor, do tempo narrativo. Ao refletir sobre o tempo que separa a filmagem 
inicial de 1992 e a edição de 2005/2006, o diretor – e o próprio telespectador – 
fica frente a frente com o segredo do filme.

Para conhecer Santiago, é necessário observar o processo de desvelamento 
da identidade do protagonista e do documentarista, da memória e da própria 
produção audiovisual. Assim, encontra-se, de fato, sua essência. “Santiago, 
contado da pesquisa que desenvolveu ao longo dos anos sobre famílias reais, 
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narra a própria vida. E João Salles, dando forma à narrativa de Santiago, também 
se reconstrói narrativamente” (RAMOS, 2008, p. 49). A história do narrador se 
confunde com a própria história de Santiago. 

Diretores e narradores em busca de experimentações. Essa é a graça da vida, pois 
o “mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou aberto 
ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 
inesgotável” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 14). 

Sobre essa teia de acontecimentos, sensações, experimentações e sentidos, Ecléa 
Bosi escreve:

A criança recebe do passado não só os dados da história escrita; 
mergulha suas raízes na história vivida, ou melhor, sobrevivida, das 
pessoas de idade que tomaram parte na sua socialização. Sem estas 
haveria apenas uma competência abstrata para lidar com os dados 
do passado, mas não a memória (BOSI, 2009, p. 73).

As palavras de Merleau-Ponty (2006, p. 17), no prefácio de Fenomenologia da 
percepção, ajudam a entender esse processo de apreensão da vida ordinária que 
buscam as produções documentais analisadas neste artigo:

A mais importante aquisição da fenomenologia é sem dúvida ter 
unido o extremo subjetivismo e o extremo objetivismo em suas 
noções do mundo das racionalidades. A racionalidade é medida 
exatamente nas experiências onde se revela. Há racionalidade, isto 
é, as perspectivas recortam-se, as percepções confirmam-se, surge 
um sentido (...) O mundo fenomenológico é, não o do ser puro, mas 
do sentido que transcende a interseção de minhas experiências 
e a interseção de minhas experiências com as dos outros, pela 
engrenagem de umas sobre as outras. Ele é pois inseparável da 
subjetividade e da intersubjetividade que fazem suas unidade pela 
retomada de minhas experiências passadas em minhas experiências 
presentes, da experiência do outro na minha.
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3 O “SUBLIME-OLHAR” EM A CASA DA VÓ NEYDE E ELENA

Em abril de 2012, concluí um estudo intitulado Jornalismo e narrativa na mídia 
televisiva: o programa ‘Profissão Repórter’. Nessa pesquisa, resultado de meu 
mestrado, defendido no Programa de Comunicação na Contemporaneidade 
da Faculdade Cásper Líbero, investigo como as experiências vividas nas ruas 
contribuem para a formação de um olhar mais apurado do repórter e de que 
forma essa relação traz o conhecimento na atração exibida pela Rede Globo. 
Durante o processo de pesquisa para a dissertação, pude verificar que através 
do formato do programa, ao valorizar os bastidores da notícia e os desafios da 
reportagem, os jovens repórteres em inicio de carreira se aproximam das histórias 
do cotidiano e da realidade das personagens. E no momento em que essa 
entrega ao outro acontece, a conversa se torna uma experiência compartilhada e 
apreendida. Pouco a pouco, compõe-se um jornalismo que compreende, instiga, 
transforma: repórter e personagem. 

Assim, estabeleço uma teoria para a reportagem – a do sublime olhar, um modo 
de produção que surge no fazer cotidiano. Um trabalho que passa pela escuta; 
a percepção; os gestos; as vestimentas; o afeto; a memória e a emoção. Ao final, 
propõe-se uma necessidade para a formação profissional e humana do repórter, 
a partir de uma nova geração de contadores de histórias.

As narrativas de A Casa da vó Neyde e Elena também passam por este processo 
do sublime olhar. São produções que buscam na recordação, no sofrimento e 
na saudade uma “reflexão densa sobre o mundo, que transforma seus materiais 
brutos e inertes em experiência de vida e pensamento” (MACHADO, 2003). 
Permeadas por um roteiro, as obras estabelecem imagens complexas – em alusão 
a um aprofundado estudo desenvolvido pelo pesquisador Josep Català. Para ele, 
a imagem “não é como uma janela do mundo, um lugar de passagem entre uma 
determinada realidade. É sim uma estação final, que vai nos levar à compreensão 
profunda do real” (CATALÀ, 2005, p. 70). O sublime olhar também dialoga com o 
conceito da imagem complexa como um resultado de uma imagem carregada 
de valores, significados e significações.
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Josep Català é professor de Direção Cinematográfica e Estética da Imagem 
na Universidad Autònoma de Barcelona, na Espanha. Em seus estudos, ele 
destaca que a fenomenologia visual vai muito além dos limites entre o artístico 
e o estético, criando a urgência de um mergulho mais denso no universo das 
imagens. A ideia de que poderia haver um campo de atuação e investigação 
em torno da imagem surgiu para Català, quando estudava em um programa de 
cinema na Universidade de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele percebe que 
os estudos tradicionais sempre focaram a imagem como objeto, deixando de 
lado a discussão sobre as imagens produzidas por ele. As pesquisas se resumiam 
aos elementos de produção da imagem; o enquadramento; a articulação das 
montagens, entre outros. Em entrevista ao programa Edição Extra, produzido 
pelos alunos da Faculdade Cásper Líbero, em razão da participação no seminário 
Imagem Complexa: representação audiovisual e conhecimento, em novembro de 
2011, Català declara se dedicar às imagens há 20 anos – um estudo que só cresce 
uma vez que elas têm tido cada vez mais preponderância em nossa sociedade.

Català desenvolve uma metodologia de análise. Seu trabalho está copilado em 
uma verdadeira Bíblia da imagem, a obra La imagen compleja. Para o autor, não 
vivemos mais em uma “cultura da imagem”, mas sim em uma “cultura visual”. E a 
imagem complexa seria uma evolução da própria sociedade: “uma imagem que 
não seja simplesmente ilustração de um conhecimento expressado mediante 
a linguagem, mas que se converta com esta em co-gestora do conhecimento” 
(2005, p. 85).

Na introdução de La imagen compleja (2005), Català narra que durante a 
transmissão dos atentados às Torres Gêmeas, de 11 de setembro de 2001, as 
imagens dos aviões mergulhando nos prédios do World Trade Center marcam 
de maneira definitiva o mito da imagem mimética, aquela que apenas imita 
ou reproduz de modo idêntico o acontecido. Para o autor, “o que as câmeras 
captaram era quase uma ficção, não representava o significado real do momento 
em que foram produzidas. Registraram, na verdade, a produção de um símbolo” 
(2005, p. 20).  Com todas suas causas e consequências posteriores.
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As imagens geradas pelo registro do choque dos aviões contra os prédios 
devem ser investigadas a fundo. Um misto de realidade e profundidade. “Se trata 
de pensar as imagens, mas também pensarmos com as imagens, para poder 
compreender sua particular fenomenologia e os problemas epistemológicos, 
cognitivos e estéticos que a mesma produz” (2005, p. 22). E mais: “considero 
que a imagem é um mapa que combina a realidade com nossa ideia sobre a 
realidade” (p. 25).

De acordo com as ideias do autor, houve uma ruptura entre real e imaginário, 
em que perdeu-se a noção de tempo. Nesse sentido, tem-se um outro olhar que, 
segundo Català, primeiro sente e depois traduz em imagens que também se 
farão sentidas.

Sob essa ótica, em Elena, Petra e a mãe retornam à Nova York para refazer os 
passos da jovem atriz, a fim de buscar os vestígios da irmã. Reconstruir o passado 
de Elena em imagens vivas, reais, é como reabrir a caixa de pandora da memória 
que, nos instantes que se sucedem, estabelecem conexões universais – as crises 
existenciais, angústias e as perdas que todos sofremos. Uma visão global que o 
acontecimento, linear, não traz. Uma imagem que não termina, permanece em 
mutação. É a relação do real com a historicidade da imagem. 

Em A Casa da vó Neyde, o Caio diretor tem a possibilidade de reviver o menino 
Caio, criança, jovem, adulto e resgatar o lado família. É desafiado a encerrar o 
mundo mágico da infância e repensar os próximos passos da existência. 

Català discorre sobre o que chama de “imagem aberta” (2005, p. 47):

A imagem aberta está constantemente propondo significados 
através de novas conexões: significados todos eles válidos, estáveis 
em seu particular momento. Encontramo-nos, portanto, ante uma 
eclosão do movimento: movimento das imagens, tanto interna 
como externamente, movimento do olhar dentro da imagem e 
entre as imagens, movimento da cognição através de cadeias de 
significados. Poderíamos dizer que o movimento se liberou do 
tempo; em consequência, tampouco tem porque estar ligado ao 
movimento para ser compreensível. O movimento sem tempo, ainda 
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que não necessariamente sem duração, supõe a possibilidade de 
revitalizar a condição fixa da imagem, de revitalizar a atuação de 
suas potencialidades sincrônicas que haviam sido obliteradas pela 
potência temporal das imagens cinéticas.

Em sua obra Pasión y conocimiento, o pesquisador avança em sua teoria ao tratar 
que o “subjetivo está imerso no objetivo” (2009, p. 195). Assim, pensando em nosso 
estudo sobre as imagens produzidas pelos documentários, trata-se de imagens 
com uma carga emotiva e subjetiva, profundidade e interioridade, muito além 
do registro pretendido dos documentários tradicionais, que são essencialmente 
referenciais, uma vez que os documentários subjetivos se caracterizam pela 
polifonia e polissemia, ao trabalharem com temas e sentidos diversos. 

Em A forma do real: introdução aos estudos visuais, o autor vai além ao dizer que:

Não pedimos à imagem que nos transmita sua informação 
estrita, aquela para cuja comunicação parece ter sido criada, mas 
demandamos que ela nos conte seus segredos, aqueles que ninguém 
procurou manifestar quando a confeccionou nem ninguém espera 
realmente receber, mas que estão nela (CATALÁ, 2011, p. 35).

Segundo Català, nesse estilo “não existe uma única finalidade, mas um 
pensamento”; o “ensaísta cria sua própria realidade, um processo anti-
metodológico”. A partir da interação, a pessoa altera o mundo real, seja pela 
subjetividade do enfoque ou liberdade do pensamento. O autor destaca ainda 
que diferentemente de um filme histórico no qual o documentarista vai buscar 
imagens, ilustrações, no filme-ensaio as imagens não são referenciais, mas sim 
manifestações do inconsciente. “Permanece ali uma porta sem possibilidade de 
ser fechada”, diz Català durante a palestra na Cásper Líbero. Assim, o filme-ensaio 
ultrapassa os limites do documentário tradicional.

O filme-ensaio pode ser construído com qualquer tipo de imagem-
fonte: imagens captadas por câmeras, desenhadas ou geradas em 
computador, além de textos obtidos em geradores de caracteres, 
gráficos e também materiais sonoros de toda espécie. Ele pode 
inclusive utilizar cenas ficcionais, tomadas em estúdio com atores, 
porque a sua verdade não depende de nenhum “registro” imaculado 
do real, mas de um processo de busca e indagação conceitual 
(MACHADO, 2003, p. 69).
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Assim, enquanto no documentário clássico, as portas se fecham, em busca de 
uma conclusão, no filme-ensaio a conclusão não se é definitiva. Nem em Elena e 
A Casa da vó Neyde tampouco para Petra e Caio, narradores, co-protagonistas de 
suas histórias. Ao voltarem às câmeras para as próprias existências, os diretores 
têm a possibilidade de redefinir suas vidas, reconstruir o passado, modelar o 
presente e aprofundar compreensões. E nós, o público, assistimos a tudo.

NOTAS

1. Voz do diretor Caio Cavechini narrando uma vivência familiar, objeto do próprio filme. "voltar"

2. Uma possível fonte histórica de Ofélia, de nome Katherine Hamlet, uma mulher jovem que caiu ao Rio 
Avon e morreu afogada, em dezembro de 1579. "voltar"

3. “Elena” teve 57.773 espectadores, segundo dados da ANCINE (Agência Nacional de Cinema), foi exibido 
em 30 cidades brasileiras (circuito nacional) e ficou em cartaz durante 23 semanas, em São Paulo. "voltar"

4. Arlindo MACHADO. Filme-ensaio. Trabalho apresentado no Núcleo de Comunicação Audiovisual, XXVI 
Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo Horizonte/MG, 02 a 06 de setembro de 2003. "voltar"

5. J.C.BERNARDET. “Novos rumos do documentário brasileiro?”, p.  24-6. "voltar"
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Resumo:
As formas de entretenimento audiovisual vêm mudando ano após ano. A tecnologia e a ânsia 
dos espectadores em participar ativamente das narrativas têm transformado, inclusive, a maneira 
com que os produtores elaboram as histórias. Apesar da relativa abertura quanto as possibilidade 
de participação dos espectadores nas tramas ter iniciado na década de 90, somente há poucos 
anos isso vem acontecendo mais efetivamente. A partir de narrativas audiovisuais multilineares 
interativas, o público pode assumir papéis ativos, porém ainda assim controlados, no desenrolar 
das tramas. Como uma espécie de protagonista ou mesmo co-produtor, o espectador participa, 
transforma e vive imersivamente cada segundo da narrativa. Neste contexto, este artigo aborda 
os fundamentos teóricos acerca desta experiência estética digital e também discute como esta 
narrativa amplia as sensações vivenciadas a partir do cinema interativo ou, também chamado, 
iCinema.

Palavras-chave: 
iCinema; experiência estética; interatividade; participação; novas mídias.

Abstract:
Forms of audiovisual entertainment are changing from time to time. The technology and 
viewer's willingness to actively participate in the narratives have transformed even the way that 
producers create their stories. Around 90s, despite relative openness of spectator possibilities for 
participating in the plots, it has been happening more effectively just few years later. We know 
the public can take active roles in multilinear interactive audiovisual narratives, but we cannot 
forget that the narratives are still managed by the producers. As a kind of protagonist or even 
co-producer, the viewer may participate, transform or immerge in every second of the narrative. 
In this context, this paper discusses the theory about this experienced digital aesthetics, as it 
also discusses how this narrative extends these sensations from interactive cinema or, also called, 
iCinema.

Keywords:
iCinema; aesthetic experience; interactivity; participation; new media.

Resumen:
Las formas de entretenimiento audiovisual están cambiando año tras año. La tecnología y el 
entusiasmo de los espectadores en participar activamente de las narraciones han transformado 
incluso la forma en que los productores preparan sus historias. A pesar de la relativa apertura 
de la posibilidad de la participación de los espectadores en las tramas se han iniciado en los 
años 90. Hace unos pocos años que esto ha estado sucediendo con mayor eficacia. De las 
narrativas audiovisuales interactivas multilineales, el público puede tener papeles activos, pero 
aún controlados en el desarrollar de las tramas. Como una especie de protagonista o incluso 
como co-productor, el espectador participa, transforma y vive inmersivamente cada segundo 
de la narración. En este contexto, el presente artículo describe los fundamentos teóricos sobre 
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esta experiencia estética digital y también explica cómo esta narración extiende las sensaciones 
experimentadas desde el cine interactivo o, como también es llamado, el iCinema.

Palabras clave:
iCinema; experiencia estética; interactividad; participación; nuevos medios de comunicación.
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Muito mais do que apenas gerar sensações, o conceito de estética ao longo 
dos anos superou as definições iniciais relacionadas ao processo cognitivo e ao 
que Kant (s/d) defendia como apenas uma “apreensão perceptiva” dos objetos 
sensíveis pelos indivíduos. A sensibilidade, a partir do século XVIII, deslocou a 
teoria da estética e ganhou novos enfoques. A apreensão do mundo sensível, do 
natural ou mesmo de tudo o que nos cerca, deste ponto em diante, vem sendo 
refletida por uma dimensão conceitual que abrange não somente a emoção, o 
belo ou o feio, mas toda relação estabelecida entre os indivíduos e o mundo.

Percebe-se nesta relação a forte presença da indústria cultural, as quais, 
gradualmente, vêm transformando a forma como nos relacionamos com o meio 
em que vivemos. A interação entre os sujeitos está sendo transformada; assim 
como a relação entre os sujeitos e os produtos midiáticos, os quais oferecem 
oportunidades jamais antes imaginadas. Tudo isso proporcionado pelas novas 
mídias e pelo advento da internet. As plataformas midiáticas transformam os 
espaços da rede de computadores em um novo universo, nele é possível interagir 
e ampliar as experiências.

Vive-se uma nova era da produção de entretenimento audiovisual. Pode-
se perceber que as narrativas ficcionais, especialmente as narrativas 
multilineares interativas, ganham novos espaços e também estruturas cada 
vez mais complexas possibilitadas pelas novas mídias e pelas tecnologias. Um 
exemplo disso é o iCinema ou Cinema Interativo, que dispõe ao espectador 
uma experiência imersiva a ponto de transportá-lo para dentro da história 
como um dos personagens ou como um construtor da narrativa a partir das 
possibilidades previstas pelo autor da obra (MURRAY, 2003). Esta fase da 
produção cinematográfica está em constante ascensão, assim como os seus 
espectadores, os quais têm e buscam a liberdade na navegação e exploração 
das histórias ficcionais. 

Partindo deste contexto, este capítulo aborda os fundamentos teóricos acerca da 
experiência estética dos sujeitos frente ao mundo midiatizado e cada vez mais 
interativo tecnologicamente. Além disso, apresenta uma discussão sobre como 
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as narrativas audiovisuais multilineares interativas possibilitam a participação e 
a geração de sentimentos cada vez mais reais, levando os sujeitos à imersão e a 
uma experiência estética ampliada no âmbito do iCinema.

1 A COMUNICAÇÃO E A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA

Criada no século XVIII por Alexander Gottlieb Baumgarten, a palavra “estética”, 
começou por referir-se à teoria da sensibilidade a partir da etimologia da 
palavra grega aisthesis  (BAYER, 1979).  Inicialmente foi usada por filósofos para 
estudar a arte e o universo dos sentidos em que a razão não poderia dar conta. 
Reconhecida por filósofos racionalistas, que acreditavam que o homem era pura 
razão, a estética, então, floresce da busca por explicações acerca da emoção 
e da sensação no pensamento humano, dos sentidos (TOWNSEND, 1997). 
Progressivamente a estética expandiu-se e aborda na atualidade mais do que 
apenas os fenômenos da arte, mas assume designações genéricas nas sensações 
e na relação estabelecida entre o homem e a arte. “O objecto da estética pode 
ser uma intuição, um sentimento, uma emoção. No entanto, a estética é uma das 
componentes da filosofia pelo que, também ela, está sujeita às exigências de 
demonstração e argumentação lógica próprias da filosofia” (TOWNSEND, 1997, 
p. 10).

Surge, na metade do século XIX, a experiência estética como o centro dos 
estudos da estética. Dewey (2005) explica que a experiência é tudo o que pode 
ser experimentado pelo homem na sua relação com o ambiente. Porém, essa 
experiência somente pode ser considerada estética quando esta se destaca de 
momentos comuns do cotidiano e torna-se singular ao sujeito e que pode, de 
certa forma, modificá-lo. A percepção, desencadeada através de uma experiência 
imediata e singular, gera a reação estética. “Quando se vê, se ouve, se cheira, se 
toca alguma coisa, alguma reação ocorre. Na mais das simplórias dessas reações, 
quando se vê alguma coisa, pode-se achar essa coisa, no mínimo, feia ou bonita. 
E esse achar a coisa feia ou bonita é a reação” (AQUINO, 2012, p. 14). 
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Desta forma, a experiência estética gera uma sensação individual ativada por 
um determinado estímulo (TOWNSEND, 1997). Essas experiências estéticas, 
para Townsend (1997), são tão imediatas quanto o gosto. Sua singularidade 
pode gerar sentimentos diferentes de pessoa para pessoa a partir de uma 
mesma situação e é nisso que consiste a experiência estética. O gosto, por sua 
vez, assemelha-se com a emoção estética. Na emoção estética não é operado 
o juízo crítico, “a sensação estética prende-se somente com a emoção em si” 
(TOWNSEND, 1997, p. 32) enquanto o gosto é determinado pelo juízo do sujeito, 
pelo padrão estabelecido em determinados contextos socioculturais. Apesar de 
sua descrição e análise serem tão difíceis, ainda mais por se tratar de sensações 
alheias, a emoção estética faz parte do cotidiano dos sujeitos e seus sentimentos, 
apesar de tão subjetivos, não podem ser ignorados quando trata-se de fazer 
ciência a partir do viés da estética.

[...] não é a experiência meramente psicológica que é ‘estética’, mas 
sua relação interacional ou comunicativa, o compartilhamento — o 
trabalho de objetivação da emoção sentida. Trabalho que, por sua 
vez, como expressão de relação entre pessoa e situação, é ainda 
‘experiência vivida’. (BRAGA, 2010, p. 83)

A experiência estética vai além de uma simples experiência cotidiana, imediata, 
ela envolve também interpretação, atividade intelectual, emocional, ou seja, 
para que a experiência aconteça o sujeito precisa estar aberto a ela e a perceba 
(GUIMARÃES; LEAL, 2008). A interação com o objeto, com a situação vivida e com 
o ambiente são essenciais para que a experiência aconteça.

Dewey (2005) pontua a diferença entre “ter experiência” e “ter uma experiência”. 
A primeira é uma experiência, mas nada que tenha grande distinção na 
vida cotidiana, algo que simplesmente é vivenciado, mas que não muda a 
corrente, o fluxo, é algo sem grande significação. Coisas podem acontecer e 
serem experienciadas, porém  isso não garante que se tornem a experiência. 
Já ter uma experiência, para Dewey (2005, p. 36, tradução nossa), “é quanto o 
experimentado segue seu curso de realização. Então, e só então, é integrado 
e demarcado no fluxo geral da experiência de outras experiências. [...] Tal 
experiência é completa e traz consigo sua própria qualidade individualizante e 
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autossuficiente”. Segundo o autor, a diferença de uma para outra é a dispersão 
e a distração, é a diferença entre “o que observamos e o que pensamos, o que 
desejamos e o que temos, é o desacordo uma com a outra” (DEWEY, 2005, p. 36, 
tradução nossa). Contudo, a experiência simples e cotidiana pode se transformar 
em uma experiência dependendo da capacidade de interação do sujeito com o 
ambiente, tornando-a completa e intensa, modificando-o.

Com a chegada dos objetos de consumo, a indústria cultural e a cultura de 
massa abriram um novo campo de estudos para a estética. Misturando e até 
mesmo alterando os formatos eruditos da arte, os novos objetos conferiram à 
experiência estética uma espécie de teoria sem corpo, anestésica (VALVERDE, 
2010). Considerava-se que o computador e a internet fossem reduzir ou até 
mesmo suspender a sensibilidade com relação aos objetos. A estética, a partir 
deste momento, passou por uma renovação conceitual quanto à experiência 
nestes novos meios. A comunicabilidade estética torna a compreensão da 
sensibilidade maleável e a “base de uma experiência estável e passível de 
compartilhamento” (VALVERDE, 2010, p. 62).

Entre a experiência estética e o campo da comunicação encontramos um rico 
meio para diferentes relações, vivências, interpretações, sensações, emoções, 
para a experienciação de “múltiplas possibilidades estéticas” (AQUINO, 2012, 
p. 91). Para Aquino (2012, p. 91), “tudo tem a ver com os modos de dizer, de 
expressar e produzir sensações de natureza estética”. A profundidade da relação 
entre o sujeito e o produto que comunica, através dos compartilhamentos, 
da interação e dos sentimentos estabelecidos, é que vão definir a experiência 
estética e a transformação do sujeito ao passar por ela. A vivência, desta forma, 
é o fator primordial da experiência. Porém, nem tudo o que é vivenciado pode 
ser considerado uma experiência estética. Wittgenstein (2009) explica que esta 
experiência (erfahrung) ou vivência (erlebnis) acontece e deve ser analisada a partir 
do “fluxo da vida”, compreendendo os comportamentos e as sensações geradas 
no que é experimentado na experiência estética. Segundo o autor, é necessário 
prestar atenção às expressões estéticas (agrado ou desagrado) e também ao 
contexto em que elas acontecem. Os efeitos provocados nos indivíduos, assim, 
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não podem ser descontextualizados do momento da experiência, tudo está 
conectado aos instantes geradores da sensação experienciada.

Em outra obra, aliás, Aquino (2004) salienta o processo do qual resultou uma 
certa “simplificação das coisas”, quando comenta que qualquer evento que 
produza interesse, como qualquer interesse que implique juízo de valor, ou 
ainda como qualquer juízo de valor que hierarquize uma preferência de gosto 
é, sim, uma decorrência estética. Desse modo, seja uma partida de futebol, seja 
uma carrocinha de pipoca, seja ainda um paramento religioso, ou qualquer outra 
coisa, tudo está sujeito a depender de interesse, juízo de valor, preferência de 
gosto e por consequência, uma manifestação estética. E, portanto, aquilo que 
tinha sido um instrumento de “mensuração” da “condição artística”, transforma-
se num instrumento de atribuição de “valor do gosto” para qualquer coisa 
(AQUINO, 2004, p. 97).

2 EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NO ICINEMA

As narrativas fílmicas, através das imagens em movimento, dos efeitos e dos 
sons oferecem ao espectador múltiplas sensações. Essas experiências estéticas 
os levam a momentos de intensidade emocionais, podendo oscilar entre amor 
e ódio, alegria e tristeza, solidariedade e desprezo (DEWEY, 2005). Desta forma, 
gerando sensações boas e ruins (AQUINO, 2012), mexendo com os sentimentos, 
com as emoções e com o processo cognitivo dos sujeitos (TOWNSEND, 1997).

No caso dos novos produtos audiovisuais, sejam eles produzidos para o cinema, 
para a internet ou para tantos outros meios, é possível perceber uma grande força 
no sentido de levar o espectador a vivenciar novas perspectivas (BUSARELLO; 
BIEGING; ULBRICHT, 2012), incorporando-o à narrativa de forma ativa, fazendo-o 
se sentir parte da produção. A experiência estética proporcionada pela interação 
e imersão dos sujeitos nas narrativas gera sentimentos cada vez mais intensos 
e, além disso, uma nova forma de construção dos significados no espectador 
(TURNER, 1999). De um simples receptor, hoje o espectador pode vivenciar uma 
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trama como protagonista ou como co-diretor (BUSARELLO; BIEGING; ULBRICHT, 
2013), as escolhas em relação ao destino dos personagens estão, relativamente, 
ao alcance das mãos através da multilinearidade das narrativas proporcionadas 
pelas novas mídias.

Os adventos tecnológicos têm oferecido o início de um novo ciclo para as 
produções audiovisuais, a cinematografia tem tomado rumos alternativos a 
partir das novas mídias digitais. A interatividade gerada pelos meios digitais 
começa a definir outra identidade para o cinema. Manovich (2014, p. 4, tradução 
nossa) explica que “a tecnologia fílmica tradicional está sendo universalmente 
substituída pela tecnologia digital, a lógica de criação do processo fílmico está 
sendo redefinida”. O iCinema, inaugurado no início da década de 90, surgiu com 
a proposta de participação interativa. 

Como exemplo, pode-se observar dois curtas-metragens: o primeiro é I’m your 
man, lançado em 1992, que com a acoplagem de controle nos braço da poltrona 
da sala de cinema, permitia aos espectadores a escolha das trajetórias dos 
personagens; o segundo exemplo é o recente Last Call, lançado em 2010, que 
através de comandos de voz acionados por celular possibilitou que o espectador 
ajudasse a protagonista na tomada das decisões (BUSARELLO; BIEGING; 
ULBRICHT, 2013). Apesar de vários experimentos, grande parte das produções do 
início da década de 90 não chegaram ao conhecimento do público. Além disso, 
a distribuição e a falta de tecnologia eram algumas das limitações enfrentadas 
pelos produtores (MANOVICH, 2014).

Com o avanço dos aparatos tecnológicos e as novas possibilidades, o iCinema vem 
ganhando força e o interesse do público quanto à participação ativa no processo 
de construção da narrativa. A interatividade é o ponto chave do iCinema. Muitos 
autores problematizam o uso da palavra interatividade para o cinema digital, 
porém partimos do conceito de Fragoso (2001) em que explica que somente a 
possibilidade de escolha já atribui à obra caráter interativo. 

O fato de que alguns meios ou certos processos e produtos 
midiáticos são dotados de interatividade não implica que os demais 
sejam não-interativos. O poder  persuasivo desse falso raciocínio 
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reside sobretudo no fato de que não existe um adjetivo específico 
para a interatividade. Assim como é interativo qualquer processo 
em que dois ou mais agentes interagem, também é interativo aquilo 
que permite a específica modalidade de interação implicada na 
denominação interatividade. (FRAGOSO, 2001, p. 3)

Assim, qualquer artefato que proporcione interação entre o sujeito e o produto 
possui interatividade. Seja ele DVD, CD, livros, entre outros e até mesmo os 
programas da televisão aberta. Fragoso (2001) salienta que a interação é 
estabelecida no seu sentido amplo, é o momento em que existe uma ação entre 
duas coisas, ou mais, e que promove interação, seja ela qual for.

O iCinema, neste contexto, permite maior interação, e até mesmo, imersão e 
profunda experienciação dos sujeitos em sua narrativa, possibilitando, inclusive, 
a interferência em seu fluxo narrativo, fazendo com que o roteiro seja reformulado 
de acordo com as escolhas do espectador.  A multilinearidade das estruturas, 
assim, colabora com o cinema interativo e, de certa forma, convida o espectador 
a assumir papéis importantes para o desenvolvimento da narrativa.

Essa participação do espectador na narrativa faz com que a participação e a 
experiência sejam mais intensas. Murray (2003, p. 101) explica que “o desejo 
ancestral de viver uma fantasia originada num universo ficcional foi intensificado 
por um meio participativo e imersivo, que promete satisfazê-lo de um modo mais 
completo do que jamais foi possível”. Nos últimos anos as mídias digitais vêm 
permitindo processos de imersão e participação incríveis, fazendo com que o 
espectador sinta “na pele” os efeitos das sensações transmitidas pelas narrativas 
interativas (BIEGING, 2013).

São momentos como estes que levam o espectador à imersão na narrativa do 
filme. A imersão apontada por Murray (2003) é a abundância das sensações, 
é a ativação nos últimos graus dos estímulos sensoriais, fazendo com que o 
espectador experiencie todas as sensações e sentimentos que o ambiente pode 
proporcionar e tornar viáveis. A autora explica ainda que quando nos deixamos 
levar pelas narrativas e vivenciar as situações, nossa atenção está totalmente 
centrada no universo que nos captura. Essas experiências, mesmo sendo apenas 
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uma representação da realidade, levam os espectadores a abordar o mundo 
de formas diferentes. Além de possibilitar diferentes escolhas e caminhos de 
interpretação, ajuda também na construção do conhecimento (TUFFIELD; 
MILLARD; SHADBOLT, 2010). Trata-se, portanto, de uma experiência estética 
conforme exposto por Dewey (2005) em que a intensidade da experiência 
vivenciada pelo sujeito pode modificá-lo, consumando desta forma o processo a 
partir dos sentimentos.

O prazer da imersão, as sensações e a geração dos sentimentos a isso atribuídos 
ainda vão além da interatividade entre o sujeito e o ambiente. E pode ser 
explicado ainda por mais duas categorias estéticas: a agência e a transformação.

A agência (MURRAY, 2003) vai além da interação e da mera participação do 
espectador nos ambientes das narrativas digitais, ela envolve a obtenção de 
um significativo resultante das ações realizadas pelos sujeitos. O movimento 
e os sentimentos atrelados a ele no ambiente devem proporcionar a sensação 
de poder. Medo, calafrio e ansiedade, é o prazer da agência em que o indivíduo 
sente na própria pele enquanto participa das ações. 

A transformação é explicada por Murray (2003, p. 166) como 

um poderoso agente de transformação pessoal. As histórias certas 
podem abrir nossos corações e mudar aquilo que somos. As narrativas 
digitais acrescentaram um novo e poderoso elemento a esse 
potencial, oferecendo-nos a oportunidade de encenar as histórias ao 
invés de simplesmente testemunhá-las.

Segundo a autora, os acontecimentos quando encenados pelos usuários 
têm um especial poder de transformação, pois são tão fortes que podem 
ser assimilados como experiências pessoais. São experiências que, quando 
simuladas no ambiente das narrativas, podem provocar o aprendizado 
experimental que depois pode ser levado para a vida real.

Nesse sentido, quando o sujeito experiencia as três categorias estéticas 
propostas por Murray (2003), ele tem a sensação de maior vivência no mundo 
ficcional e ainda fortalece a assimilação das informações. Vivência pessoal 
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e ficcional se fundem, dando ainda mais realidade à narrativa e à experiência 
estética em questão. A autora salienta ainda que o computador, como meio para 
a interação e participação das narrativas, permite que os usuários colaborem na 
performance. “Usando o computador, podemos encenar, modificar, controlar e 
compreender processos como nunca havia sido possível” (MURRAY, 2003, p. 175). 
Reforça também que a apreciação estética da narrativa em ambiente digital é 
mais intensa e complexa quanto aos padrões, às cores e às formas. A imersão, a 
agência e a transformação são formas de prazer emergentes a partir dos desejos 
dos usuários frente aos novos meios. E esse prazer somente será satisfeito a partir 
do momento em que as técnicas de criação artísticas se tornem tão amplas e 
ecléticas quanto os próprios indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o consumo e a oferta dos produtos culturais ganharam 
um novo enfoque, sendo a abertura à interatividade do público nos diversos 
ambientes das narrativas multilineares o ponto chave para uma ação mais ativa 
dos sujeitos nas histórias. O advento da internet e das novas mídias oferecem a 
geração de uma nova forma de consumo dos produtos culturais. As maneiras 
com que o público assiste televisão, filmes, shows e até mesmo a forma com que 
as histórias em quadrinhos são lidas têm mudado a cada nova alternativa criada 
para a interação do público. 

Desde o início da década de 90 a tecnologia e as mídias vêm permitindo aos 
produtores cinematográficos a inserção dos espectadores de forma cada vez 
mais ativa nas tramas. A imersão, já proporcionada pelas narrativas lineares, 
agora soma-se a outras duas categorias estéticas que podem ser vivenciadas 
pelos espectadores em narrativas multilineares interativas: a agência e a 
transformação, as quais já acontecem nos games, por exemplo. A demanda 
com relação à produção de filmes interativos e o desejo dos espectadores em 
participar ativamente na construção das narrativas apresentam e abrem um 
forte campo de estudos e de experimentos.
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Resumo:
O propósito deste estudo é refletir como a televisualidade pode influir na construção de 
significados por meio da imagem em movimento, já que a criança convive cotidianamente com 
ela. Observando que os aspectos estéticos e plásticos, da comunicação visual, assumem um 
papel importante na educação estética da criança e na inter-relação com a imagem do vídeo. As 
principais questões estão relacionadas ao conceito da forma, percepção, natureza da imagem, 
propriedades estéticas, televisualidade e cognição infantil. Levando-se em consideração que 
a educação dos sentidos realizada através da experiência estética pode influir na inteligência 
visual e no comportamento infantil. É importante ressaltar que a teoria da Gestalt pode explicar a 
topologia da imagem televisual, resultando na compreensão e estimulação dos sentidos.

Palavras-chave: 
Comunicação Televisual; Criança; Experiência Estética; Vídeo.

Abstract:
The purpose of this study is to contemplate how televisuality can influence on the construction 
of meanings through the image in movement since the child lives along with it daily. Observing 
that the aesthetic and plastics aspects, of the visual communication take an important role on 
the child's aesthetics education and in the interrelation with the image of the video. The main 
questions are related to the concept of the shape, perception, nature of the image, aesthetic 
properties, televisuality and infantile cognition. Considering that the education of the senses 
accomplished by the aesthetic experience can influence on the visual intelligence and in the 
infantile behavior, it is important to point out that the Theory of Gestalt can explain the topology 
of the televisual image, resulting in the understanding and stimulation of the senses.

Keywords: 
Communication Televisual; Child; Aesthetic Experience; Video.

Resumen:
El propósito de este estudio es reflejar como televisualidade puede influir en la construcción 
de sentido a través de la imagen en movimiento, ya que el niño vive con ella todos los días. 
Tomando nota de que el, la comunicación visual plástica y estética, juegan un papel importante 
en la educación estética de los niños y la interrelación de la imagen de vídeo. Los principales 
problemas se relacionan con el concepto de forma, la percepción, la imagen de la naturaleza, 
propiedades estéticas, televisualidade y cognición infantil. Teniendo en cuenta que la educación 
de los sentidos mantenidas a través de la experiencia estética puede influir en la inteligencia 
visual y el comportamiento del niño. Es importante destacar que, teoría de la Gestalt puede 
explicar la topología de la imagen televisiva, lo que resulta en la estimulación de los sentidos y la 
comprensión.

Palabras clave: 
Comunicación Televisiva; Niño; Experiencia estética; Video.
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A criança vive em um mundo de experiências. Todas as coisas com as quais ela se 
relaciona possuem formas e significados em sua vida, daí experimenta e depois 
se apropria de suas qualidades, que, por conseguinte, acaba aprendendo com 
elas.

A representação visual da imagem, presente na vida da criança, já traz para o 
ambiente infantil a pretensa decodificação, a qual se revela como compreensão 
que deve ser estimulada no ato da leitura não verbal. Decodificar então é 
compreender as estruturas da composição visual de que trata a imagem e, para 
tanto, compreende-se que, neste movimento de decodificação, o ser da ação 
primária se faz no conteúdo da visualidade que se apresenta e, assim, penetra no 
seu significado. A imagem se materializa no campo visual e aparece, ao olhar da 
criança espectadora, como algo a ser vislumbrada. 

Todavia, o relacionamento da criança com a imagem não é tão fácil. Posto que 
exista uma trama de significados que exigem atitudes e predisposições para se 
pensar neles. Isso também quer dizer que perceber o sentido das coisas presentes 
no mundo das formas é estar imerso em um mundo visual, funcionando sob a 
designação de um “mar de imagens”.  Além do mais, na vida contemporânea as 
informações são variadas e as linguagens circulantes. 

As informações se enquadram numa espécie de pedagogia visual, pois a atividade 
de leitura envolve não somente informações do objeto: características formais, 
cromáticas e topológicas. Mas também informações do leitor: que conhecimentos 
ele tem sobre o objeto? Que inferência pode fazer nas suas reflexões, quando o 
objeto observável produz efeito na sua imaginação?

Quando me proponho pensar sobre televisão na idade infantil, penso logo nas 
horas demasiadas que a meninada passa em frente ao aparelho eletrônico, que a 
pedagogia visual da informação influi no pensamento da criança cotidianamente. 
Muitas pessoas, entretanto, percebem que tal participação é negativa, mas 
também há um número expressivo de outras que se referem à distração televisual 
como algo positivo. Todavia, parto da premissa de que para assistir à televisão é 
preciso a participação ativa da percepção visual e o esforço mental da criança, 
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não sendo necessário que ela saiba ler e escrever. Não obstante, insisto em afirmar 
que mesmo que a televisão não seja encarada como um recurso que possibilite a 
aprendizagem, ela participa do aperfeiçoamento visual e possibilita a descoberta 
e modos de se relacionar com o mundo da imagem fixa e em movimento.

As crianças envolvidas nesse estudo foram pensadas conforme a faixa etária 
(10-12), de modo que estas pudessem estabelecer certas relações operatórias 
viso motoras, intelectuais, sensoriais etc., a fim de sustentar diversas situações 
exploratórias quanto ao uso da imagem como apreensão e conhecimento. Parte-
se então da base teórica de Piaget (1998), Lowenfeld & Brittian (1970) e Parsons 
(1992). Essas recomendações dizem respeito, primeiramente, ao estágio das 
operações concretas, considerada por Piaget (1998) quando a criança consegue 
estabelecer relações conceituais numéricas e de semelhanças, ou seja, quando 
se processa no pensamento operações mentais “[...] tornando-se capazes de 
pensar através de problemas, mentalmente, mas sempre pensam em objetos 
reais (concretos), não em abstrações...” diz Charles (1999, p.3). 

Sobre o fazer artístico da criança, Lowenfeld & Brittian (1970) compreendem que é 
pelo aspecto da expressão gráfica que ela se faz corresponder à fase esquemática 
de seu desenvolvimento. Aliás, ela conquista o conceito da forma, e é também a 
fase do realismo, pois se expressa buscando elementos do mundo real e, nesse 
contexto, conviver em grupos passa a ser importante. Parsons (1992) vê a criança, 
nesta faixa etária, uma receptora de mensagens visuais, em pleno exercício da 
experiência estética, caracterizada pelo encantamento da cor, pelo prazer da 
significação do tema e pela expressão da beleza, num realismo esquemático e 
num realismo fotográfico.

Este estudo experimental com a linguagem televisual tem também o 
conhecimento da base teórica sobre a percepção visual mediado pela Gestalt. 
Achei conveniente tomar este caminho por ser ele prudente em relação ao 
entendimento da composição visual, no espaço pictórico da televisualidade, e 
que poderia surgir coisas inusitadas para o estudo, bem como questões teóricas 
e relevantes apareceriam. Visto que ainda existem muitas elaborações, ao nível 
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da construção do significado da imagem na televisualidade, que precisam ser 
ampliadas e verificadas para o contexto da educação das crianças em sala de 
aula. Assim, foram considerados fatores, como descobertas, contextualidade da 
experiência, debates, generalizações e linguagem televisual.

A descoberta da imagem videográfica pelas crianças pode significar que a 
televisualidade tem um importante papel na educação estética delas (aluno-
receptor). E que a comunicação visual é um desafio tentador, pois a imagem 
televisual como emissora do código significante parte do contexto da 
experiência, neste caso, de um artista trabalhando e narrando seu próprio ensaio 
poético, impulsionado por um problema pictórico. Para este estudo foi usado o 
vídeo com temática de artes plásticas, com o objetivo de possibilitar aos alunos 
o entendimento da imagem televisual através do mundo da arte, já que o vídeo 
como mídia didática introduz conceitos básicos da comunicação audiovisual e 
delineia diferentes estratégias comunicativas de informar e simultaneamente 
formar.

A imagem torna-se visível quando atende ao interesse da criança e ganha 
destaque à medida que envolve significados pertinentes à comunicação infantil, 
capazes de estruturar os sentidos e seduzir a criança, abrindo um sistema de 
mensagens sensoriais por meio do sistema corporal perceptual. Condutas e 
atitudes recebidas servem para dinamizar o encantamento da criança com a 
comunicação televisual. Logo, a atração pela visualidade da imagem na televisão 
consolida a unidade entre os sentidos fisiológicos e a imagem eletrônica. A 
informação e imaginação infantil articulam-se na completude da experiência 
estética voltada para a leitura da imagem no mundo.

1 A COMUNICAÇÃO TELEVISUAL PROMOVE A EXPERIÊNCIA 
ESTÉTICA

A televisualidade é o espaço de composição visual na formação do écran, do 
aparelho de televisão, em que a imagem em movimento se desloca, tal como 
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um espaço pictórico dinâmico. Influi na percepção visual dos receptores e por 
ter caráter realista em sua representação, torna-se atraente à percepção infantil. 
A televisualidade sendo aplicada na aula de arte, por meio da apresentação 
da imagem videográfica, é um excelente dispositivo para se entender como 
acontece a experiência estética com criança habituada a ver televisão. E é isso 
que pretendo apresentar neste estudo, realizado com crianças na faixa etária de 
10 a 12 anos, que assistiram ao filme Carlos Vergara, uma pintura. 

Figura 1: Desenho feito por Bruno (10 anos), ele imaginou como o pintor realizou a obra no seu ateliê. 
Depois de ter assistido o vídeo Carlos Vergara, uma pintura. Fonte: arquivo do autor.

A imagem videográfica mostra o artista elaborando uma pintura que tem como 
partida uma tela preta. É a busca de solução para um problema plástico, partindo 
do uso da cor arbitrária, e para tal utiliza diversos materiais para aplicar a tinta e 
construir a obra. O vídeo também chama a atenção para o comportamento do 
artista diante de sua obra na: captura a imagem do pintor no chão, em pé ou 
em uma escada, pintando na horizontal e depois na vertical. Tudo isso acontece 
dentro do ateliê do próprio artista, num tempo não revelado pela imagem 
em movimento e pelo artista, mas possível de ser questionada. Carlos Vergara 
é um artista gaúcho, nascido em Santa Maria em 1941, trabalha desde 1963 e 
participou do movimento artístico chamado “nova figuração”, de cunho social/
político, e hoje se dedica ao abstracionismo na pintura.
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Partindo então das qualidades técnicas e informacionais da imagem televisual 
é que se deu importância para o vídeo como registro do processo artístico. É 
evidente que esta videografia, na qual é o próprio artista quem desvela a sua 
experiência por meio da imagem em movimento, ver-se que as crianças já estão 
familiarizadas com ela. Além do mais, o fato de elas assistirem Tv diariamente é um 
determinante para o processo de aprendizagem televisual, por isso a gramática 
da televisualidade já está construída e entregue aos seus olhares. O vídeo então é 
emblemático ao propósito da ampliação desse ver. Neste sentido, o consumidor 
estético visual, a criança, é induzida a experimentar outros sabores imagéticos 
e alimentar-se da televisualidade, é uma questão de saber conduzi o seu ver a 
outras imagens com o fim crítico de olhá-las, enquanto entram em suas vidas. 

Trata-se, sobremaneira, de um vídeo documentário, cujo tema é o processo de 
criação de um artista, que registra a elaboração de uma pintura sendo feita a 
partir de uma tela, na qual a superfície de fundo foi pintada com a cor preta. Além 
disso, mostra o desafio do artista diante das cores, na tentativa de decidir qual 
a cor aplicará primeiramente e a qual será cor seguinte, a fim de conseguir um 
efeito visual que promova a vibração cromática no espaço pictórico da tela, ou 
seja, de dentro para fora. Conforme ele vai aplicando gradativamente a cor que 
escolhe subjetivamente, narra a situação em que se encontra, revelando, assim, 
o seu processo de criação, estruturando o pensamento nas sucessivas fases da 
ação pictórica. 

Para que o documentário fosse melhor compreendido, fora elaboradas fichas 
para o acompanhamento das etapas, pensado a partir do enunciado contido no 
audiovisual. Essas fichas facilitaram, de algum modo, a apreensão do conteúdo 
e do processo de observação, influindo também na interpretação das idéias 
centrais contida na mensagem visual, as quais foram explicadas, posteriormente, 
pelas crianças. As fichas abordavam os seguintes tópicos: o lugar onde se passa 
a história, o artista, a fala do protagonista, o som no vídeo, como o personagem 
artista pinta seu quadro, o problema que se desafia (o artista), o tempo que 
decorre no vídeo e os materiais que o artista usa. Concomitantemente, ao ato 
de assistir ao vídeo, as crianças iam preenchendo as fichas. Daí também elas 
precisarem rever o filme mais de uma vez.
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A imagem televisual exibida evolveu as crianças e proporcionou-lhes 
descobertas. Acredito que, conforme Parsons (1992), a experiência estética 
no plano da imagem fixa, da obra de arte, é a noção necessária para o 
entendimento do princípio da atividade cognitiva que envolve a experiência 
estética infantil no âmbito da imagem em movimento televisual. Isso pode 
facilmente ser adequado à reflexão crítica e adaptada à compreensão da 
imagem na comunicação televisual, quando se tem a tela do vídeo como um 
suporte visual, que influi na percepção viso sensória motora da criança. Por 
exemplo, o tema da obra de arte interpretado pela criança como um objeto 
físico, identificável, independentemente da forma, como se ele tivesse existência 
própria, também diz respeito ao tema que a criança capta na televisualidade. 
Portanto, a indicativas teóricas no plano da imagem fixa, igualmente, serve 
para pensar o plano da televisualidade.

Destaco o resultado da ação perceptiva e estética de algumas crianças para 
tecer análises e comentários. Sobremaneira, duas questões evidenciam-se para 
a reflexão a partir da experiência vivenciada: De que forma a experiência da 
criança de ver a imagem televisual, na televisão, influi na concepção da sua 
expressão gráfica? A estrutura que envolve o espaço pictórico de representação 
gráfica da criança, mediado pela percepção estética, demonstra singularidade 
na interpretação da imagem televisual?

Para melhor entendimento do fenômeno da televisualidade, é importante 
evidenciar a ação sensorial infantil como fator de interação no mundo sensível. 
Posso afirmar isso ao perceber como funciona o campo de forças visuais e como 
ele interage na percepção da criança quando ancorada na imagem da televisual. 
Por isso, pode-se dizer que o sujeito da percepção é o mesmo telespectador que 
interatua sensorialmente com a imagem televisual.

A metodologia usada para a apreciação do filme fundamenta-se na teoria da 
Gestalt; parte-se do perfil do filme, este dividido em oito partes, a fim de que 
a percepção visual fosse mais exigida e possibilitasse um aprofundamento 
sensorial, enriquecedor da experiência estética infantil. Acredito ainda que, pelas 
partes, pode-se suscitar a ampliação do sentido da totalidade, já que é notório 
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observar como as crianças resolveram a apreciação estética visual das imagens 
que lhes foram apresentadas.

   

Figura 2: Desenho de Breno (11 anos).
Fonte: arquivo do autor.

Figura 3: Desenho de Edson (12 anos). 
Fonte: arquivo do autor.

Os esquemas gráficos, ao lado (figuras 02 e 03), são de Breno e Edson, 
respectivamente. Eles revelam o lugar onde se passa a história. O ateliê e a tela 
do artista são espaços coincidentes, apesar de um referir-se ao espaço sensorial 
e o outro ao pictórico. Para eles, o espaço televisual é uma totalidade preenchida 
pela perspectiva do olhar, que ora ascende, ora descende, enfatizando as partes, 
porém distanciando-se delas.

Assim, é possível compreender a percepção estética desses alunos através da 
experiência gráfica que eles expressam como uma forma dever o mundo, a 
partir da estrutura da consciência perceptiva refletida nos desenhos. Enquanto 
Breno busca expressar o ateliê do artista em uma representação gráfica 
centralizada e contida em um eixo cartesiano, caracterizando uma configuração 
de “nivelamento”, Edson expressa-se por “aguçamento”. Arnheim (1980) define 
a natureza dessa recepção compositiva, como um envolvimento da mente em 
traduzir aquilo que o olho ver, que as crianças revelam como significado de sua 
expressão de olhar. Então, para o autor nivelamento é uma tendência que reduz 
o número das características estruturais e simplifica o padrão visual, ao passo 
que o aguçamento ativa a estrutura, ampliando esse padrão. Dessa forma, a 
composição simétrica de Breno aumenta a simplicidade, capturando no olhar 
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uma tensão reduzida, enquanto Edson diminui a simplicidade, mas enfatiza a 
tensão sobre o efeito da dinâmica da imagem.

Figura 4: Desenho de Tamara (11 anos).
Fonte: arquivo do autor.

Em outro momento, as crianças identificaram o artista com facilidade, já que 
o realismo fotográfico possibilita uma analogia entre a imagem do real com 
a imagem do vídeo. Elas perceberam que as roupas que o artista usava eram 
diferentes nas diversas ocasiões das cenas apreciadas. Tamara descreveu o 
artista como na figura 04, indicando suas partes sucintamente (para ela, barba 
e bigode tinham o mesmo significado). É impossível fazer a separação visual do 
artista em relação ao contexto da totalidade, dado que ele é um agente orgânico 
que se revela nas partes, o que é característico de um esquema de fechamento 
e semelhança, de modo que a figura total e mais fechada tornou-se alvo da 
percepção das crianças.

As atitudes do artista no filme são invisíveis perante o olhar das crianças, já que o 
que está em jogo é a visualidade, a aparência do pintor, indicada por elas através 
das roupas que trajava nas cenas no documentário. Arnheim (1980) chama 
a atenção para a aparência das coisas que se constrói por sua extensão visual, 
relacionada ao todo sob a influência das partes. Assim, a visão aproxima-se ou 
atinge a ausência da estrutura, como é o caso de Tamara que abandona a estrutura 
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composicional para se expressar sem um esquema simples que também inclui a 
palavra escrita.

A ação pictórica do artista, ora no chão, ora na escada, representou uma 
experiência importante e marcante para as crianças, pois perceberam atitudes 
distintas: -“Ele fica de joelhos e pisa na tela”, “Usa a mão para espalhar a tinta”, 
“Sobe na escada e usa o pincel”, “seca a tinta com ventilador”. Dentre outras 
leituras apareceram a fala das crianças.

O vídeo enfatiza a qualidade da experiência estética e artística quando a 
câmera enquadra cenas para ressaltar certos aspectos da produção do artista. 
Por exemplo, o close é usado para chamar a atenção e/ou salientar algum 
aspecto da experiência pictórica. Isso é determinante na percepção da criança, 
que se sente invadida por um tipo de informação tão diretamente colocada. 
Dewey (1972) diz que a satisfação do artista é estar ali, envolvido em uma busca 
contínua, “formando e reformando” a obra. Tal fato é evidenciado pela imagem 
do vídeo que chega aos olhares das crianças, influenciando-as ao ver o vigor 
com que trabalha o artista, dando-lhes ânimo e despertando-lhes o desejo de 
se expressarem com a tinta, papel e pincel.

Figura 5: Pâmela pintou com base na proposta do artista.
Fonte: arquivo do autor.
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Segundo Pâmela, “O artista queria resolver um problema”, ou seja, fazer uma 
pintura em um quadrado de tela preta, escolher a cor e fazer a pintura vibrar 
usando cores claras. Na opinião de Thomas, “Foi difícil para o artista fazer 
isso”. Eles interpretaram o problema a partir da configuração geométrica e da 
luminosidade das cores. Na figura 05, ao lado, Pâmela arisca uma interpretação 
pictórica com base na proposta do artista.

O problema é explicado pelo próprio artista: - “Como pintar um quadrado de 
270X270 cm e fazê-lo vibrar de dentro para fora? As crianças não só perceberam 
a propositiva oral do problema, como também puderam ver o crescimento 
pictórico tomar forma na prática. Ficaram fascinados ao ver como o artista 
buscava as soluções para a questão, o que demonstra que a imagem televisual, 
no vídeo, medeia à experiência estética da criança.

Assim, foi possível também perceber que a solução do problema enunciado 
não se consolidava somente pela narrativa do artista, já que ele verbaliza o 
problema, e nem somente pela via não verbal. O que transparecia, muitas vezes, 
e era demonstrado pelas atitudes e gestos do artista ao manipular os materiais, 
indicando o que pretendia fazer ou propor visualmente para a obra. Isso é 
evidente na imagem do vídeo, que vai mostrando o resultado da obra que se 
forma à medida que o artista executa a tarefa, vencendo etapas e indo das partes 
para a totalidade.

Figura 6: Desenho de Amanda (11 anos), interpreta graficamente a ideia de tempo.
   Fonte: arquivo do autor.
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O tempo de execução da obra do artista, representado na televisualidade, 
é muito complexo. As crianças chegam à conclusão de que a troca de roupas 
indicava diferentes momentos da imagem televisual, já que isso pode significar 
a marcação de tempo. O vídeo apresenta um tempo de exibição de oito minutos 
para dar coerência aos acontecimentos por meio da conexão evolutiva dos fatos. 
Também trabalha com a capacidade de coordenar o tempo, podendo revelar 
uma condição sempre presente da experiência do artista, o que, em tempo real, 
seria considerado passado imediato.

Figura 7: Desenho de Joelma (11 anos) mostra o artista na sua apropriação dos materiais.
Fonte: arquivo do autor.

Os materiais usados pelo artista podem indicar qualidades definidas na 
obra. As crianças concluíram que, apesar de o artista trabalhar com materiais 
não-tradicionais para pintar, a obra resultou em uma "pintura boa". Ficaram 
impressionadas pelo modo como o artista utilizava-os, principalmente as luvas 
amarelas que serviam para espalhar a tinta na superfície da tela preta.

O vídeo enfatiza a apropriação dos materiais pelo artista como parte extensiva 
de seu corpo. Dessa maneira, as crianças puderam penetrar no campo da 
imagem televisual e apropriar-se das idéias, da estrutura plástica, do sentido da 
construção pictórica do artista através das imagens e das informações visuais 
que somente a imagem poderia comunicar.
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A televisualidade está interligada aos aspectos da comunicação visual, já que é 
através dela que a criança pode relacionar-se concretamente: a linguagem que 
criança domina é aquela que expressa cores, linhas e formas, e a sua proximidade 
com os elementos básicos da comunicação visual (cor, linha, dimensão, volume, 
ritmo, superfície, etc.) insere-se na experiência estética infantil.

REFLEXÕES FINAIS

Há uma certa resistência das pessoas em buscar significados diretamente nas 
imagens observadas, reduzindo a percepção das coisas à expressão mais familiar 
o da palavra. Isso ocorre apesar de a presença da imagem povoar o mundo 
de diversas formas, adentrando na vida de todos pelos mais variados meios: 
informacional, científico, artístico, etc. Por isso é que deve existir um jeito de 
educar as crianças para o não verbal, e prepará-las para o melhor entendimento 
do mundo a partir da presença da imagem. Considerando que a forma mais 
enriquecedora dessa educação está na valorização do meio audiovisual, cuja 
qualidade de comunicação articula a simultaneidade dos sentidos da audição e 
da visão, ou seja, o som e a imagem.

O recurso audiovisual proporciona maior retenção de informação, proporciona 
mais assimilação, raciocínio, interesse e imaginação. Nesse sentido, o vídeo na 
escola como o meio didático é o agente estimulador necessário para a preparação 
da percepção estética, capaz de promover a interação entre as crianças com 
a mediação da televisualidade, já que é por meio deste tipo de imagem que 
elas têm contato diariamente ao vê televisão. Concomitantemente, podem-se 
compreender os aspectos que envolvem a imagem visual e que possuem uma 
relação perceptual abarcada por uma maneira de ver o mundo, ou seja, uma 
forma de significação motora capaz de existir e interagir com ele, ou um sistema 
perceptivo composto de corpo-mundo-objeto. Assim, a televisualidade tem 
sentido e é válida para a educação estética da criança quando está integrada na 
acepção da comunicação audiovisual.
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Em vista do tratamento audiovisual na relação direta com a situação 
comunicacional entre a criança e o mundo real, pode-se perceber que as 
explicações técnico-científicas do fenômeno ótico permitem compreender como 
se dá a construção da imagem televisual, tendo a câmera do vídeo emprestado 
o olhar mecânico ao mundo. Entretanto, não se pode substituir a experiência da 
percepção estética direta da criança com um objeto por apenas sensações ou por 
meio da representação da imagem. Mas é factível, construir outros parâmetros 
visuais, apoiado na teoria da Gestalt, a fim de que a sintaxe da imagem desperte 
na criança o desejo do prazer em olhar para o campo da televisualidade, já que 
é através da experiência estética que se estabelece uma identificação entre a 
sintaxe da linguagem visual com a arte e a comunicação visual.

A educação visual da criança se organiza a partir da compreensão que ela chega 
à escola com uma cultura televisual formada. Desse modo, a educação estética 
visual não é apenas dada pelo desenvolvimento da percepção estética e sim 
pela ampliação do âmbito cultural a ser explorado pelo professor e por meio da 
interação artística entre a gramática visual e televisual, promovida pelo processo 
de alfabetização visual. Considerando-se que essa forma de educação torna 
acessíveis os códigos das formas visuais para a significação da comunicação na 
televisualidade que possui como base a comunicação visual.

A criança é um ser estético por natureza, mas é através da ampliação da percepção 
visual que se possibilita encontrar outras experiências de cunho estético. Nesse 
caso, quando a imagem invade o olhar da criança, estabelece-se uma qualidade 
de experiência que influirá em seu relacionamento com a televisualidade. As 
propriedades estéticas abrem a percepção para a comunicação televisual. Assim, 
a percepção para a televisualidade destila o olhar e prepara a criança para a 
interpretação de conteúdos não verbais. A Gestalt da imagem televisual envolve 
a criança por colocá-la diante de uma representação mais complexa e mais 
apurada, enquanto a experiência estética pode impulsioná-la para a interpretação 
de mensagens visuais. Em vista disso, a criança é capaz de significar a imagem 
televisual por que:
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• as imagens povoam o mundo e envolvem o ambiente infantil;
• a imagem que está mais próxima da criança é a da televisualidade;
• o vídeo é mediador da percepção estética, sendo capaz de 
proporcionar outras experiências estéticas.

Como decorrência de tais fatores, a criança é capaz de tornar-se um leitor estético-
visual por que:

• a educação estética não se faz somente pelo amadurecimento da 
capacidade perceptual da criança, mas também pela ampliação do 
ambiente cultural, por meio da interação artística entre a gramática 
visual e televisual;
• é possível formar o leitor estético visual através do processo de 
alfabetização visual.

Por fim, vale à pena lembrar que a formação do consumidor estético vence 
etapas distintas: primeiro, a imagem televisual é uma simples distração; depois, 
uma experimentação sensório-visual com a televisualidade, agregando-lhe 
significado; e, por último, uma construção relacional entre a televisualidade 
e a sintaxe visual. Isso resulta em um dinâmico exercício sensorial ativo da 
criança, diante do qual as expressões do artístico e do estético determinam-se 
pela formulação do conteúdo e da forma visual. O produto que nasce dessas 
possibilidades acaba sendo material para a leitura de mundo, já que ler imagem 
visual é abrir mundos, em um constante exercício da visão, encontrando a criança 
receptiva para as novidades sensórias contidas nas imagens que representam as 
coisas do mundo.
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Resumo:
Para refletir sobre a estética guitar hero na cultura do rock, o artigo focaliza um elemento 
fundamental no seu processo de entendimento: a guitarra elétrica. Inserida no segundo nível 
da tríade rock-guitarra-guitarrista, subjacente a interpretação sobre esse universo, nossa tarefa 
será analisar as representações da guitarra elétrica na comunidade do rock, sob a orientação de 
conceitos estéticos. Este objeto possui uma capacidade comunicacional complexa atrelada a um 
conjunto abrangente de experiências materiais e simbólicas. Estes valores e hábitos formam a 
visão de mundo dos entusiastas, de modo que o relacionamento com seus signos transforma 
sua forma de perceber e agir na realidade. Na gênese dessa estética estão inventores e músicos, 
criadores do instrumento mais vendido no mundo. As marcas pioneiras mantém uma longa 
tradição na indústria e são tão celebradas quanto os guitarristas. A maioria deles tem sua imagem 
cultural associada a um modelo específico dessas empresas.

Palavras-chave: 
Guitarra elétrica; guitar hero; estética; consumo.

Abstract:
To reflect on the guitar hero’s  aesthetics on rock culture, the article focuses on a key element in 
the process of understanding : the electric guitar . Inserted into the second level of the triad – 
rock - guitar -guitarist underlying interpretation of the universe, our task will be to analyze the 
representations of the electric guitar in the rock community, under the guidance of aesthetic 
concepts. This object has a complex communicational abilities tied to a comprehensive set of 
material and symbolic experiences. These values and habits form the worldview of enthusiasts, 
so the relationship with their signs makes his way to perceive and act in reality. The genesis of this 
aesthetic are inventors and musicians, creators of  the best-selling instrument in the world . The 
pioneering brands maintains a long tradition in the industry and are as celebrated as guitarists. 
Most of them has its cultural image associated with a particular model of these companies.

Keywords: 
Electric guitar; guitar hero; aesthetics; consumption.

Resumen:
Reflexionar sobre la estética del héroe de la guitarra en la cultura rock, el artículo se centra en un 
elemento clave en el proceso de comprensión : la guitarra eléctrica. Insertado en el segundo nivel 
de la tríada guitarra - guitarrista –rock,  interpretación subyacente del universo , nuestra tarea será 
la de analizar las representaciones de la guitarra eléctrica en la comunidad de roca, bajo la guía 
de conceptos estéticos . Este objeto tiene un complejo de habilidades comunicacionales ligados 
a un amplio conjunto de experiencias materiales y simbólicas. Estos valores y hábitos constituyen 
la visión del mundo de los aficionados, por lo que la relación con sus señales hace que su manera 
de percibir y actuar en la realidad. La génesis de esta estética son los inventores y los músicos, 
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creadores de lo instrumento de mayor venta en el mundo. Las marcas pioneras mantienen una 
larga tradición en la industria y son tan celebradas como los guitarristas. La mayoría de ellos 
tienen su imagen cultural asociada con un modelo particular de estas empresas.

Palabras clave: 
Guitarra eléctrica, héroe de la guitarra ; estética; consumo.
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A comercialização da guitarra elétrica foi um acontecimento determinante para 
a formatação sonora da música popular na segunda metade do século XX. Com a 
ascensão do rock’n’roll, gênero fundamentalmente baseado na sua sonoridade, 
toda uma indústria conectada as representações do instrumento como objeto 
artístico se estabeleceu. Nesse processo de construção simbólica, os guitarristas 
são atores privilegiados que atuam como mediadores de valores e hábitos entre 
os produtores e os consumidores de guitarras elétricas. Assim, a estética guitar 
hero se tornaria uma cultura compartilhada por uma comunidade de entusiastas 
congregando uma visão de mundo voltada para música e tecnologia.

Dentro desse universo específico de consumo de guitarras, é necessário esclarecer 
o papel da estética guitar hero nas estratégias de autenticidade e reputação das 
marcas tradicionais, bem como compreender como os guitarristas constroem 
narrativas que transformam a guitarra em uma obra de arte a ser adorada por 
seu público. Outro ponto relevante a ser analisado é entender como as novas 
ferramentas da internet (YouTube, Facebook) aliada aos dispositivos móveis 
(celular, tablet) podem ampliar as experiências estéticas e comunicacionais ao 
colocar à disposição inúmeras informações a respeito das marcas de guitarra 
criando um contato mais próximo entre elas, os guitarristas e os consumidores.

Segundo Millard (2004), a guitarra elétrica é o instrumento mais acessível e 
democrático do mundo uma vez que o consumidor pode encontrar um modelo 
no formato, tamanho e na cor de sua preferência. Essa disponibilidade como 
artefato de consumo imediato é para ele a causa de sua imensa popularidade 
global. Assim como Millard (2004), John Ryan e Richard A. Petersen (2001) 
confirmam o domínio absoluto das vendas de guitarra elétrica na indústria 
musical, ao lembrar que ela supera o lucro de todos os outros instrumentos 
juntos. Seja feita no domínio das técnicas artesanais ou da produção em massa, 
são produzidas e comercializadas mais de um milhão de guitarras elétricas por 
ano.

Desde os anos 60, quando a guitarra se tornou um símbolo da juventude e, segundo 
Waksman (1999), representava uma nova commodity nos lares americanos, sua 
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absorção em todas as culturas musicais do mundo é notória. Atualmente, esse 
fato está vinculado ao acesso imediato a informações sobre guitarra, através 
de variados meios de comunicação, sobretudo nas revistas especializadas e na 
internet. O objetivo do nosso artigo é mostrar como o consumo das marcas de 
guitarra elétrica é mediado e determinado pela visão particular de mundo dos 
guitar heroes dentro da comunidade de amantes do rock.

1 A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA DA GUITARRA ELÉTRICA SOB A 
ÓTICA DOS GUITAR HEROES

Na “Crítica da faculdade do juízo”, Kant (2002) trata das questões estéticas 
voltadas para nossos julgamentos acerca do belo e do sublime. Sua preocupação 
é estabelecer a especificidade do julgamento estético frente a outros tipos de 
julgamentos. Sua análise foi dividida em quatro momentos onde ele afirma que 
o julgamento estético está ligado a uma espécie de “sensação de prazer” ou 
“prazer desinteressado” em que o sujeito que julga não tem nenhum interesse 
em possuir ou consumir o objeto. 

Segundo o autor, o “juízo do gosto” é determinado pelo sentimento agradável 
através de simples contemplação, e esta forma de juízo não pressupõe nenhum 
conceito, e não visa a um fim determinado. Se por um lado, o juízo estético 
não possui um sentido cognitivo objetivo no qual o sujeito denota qualidades 
ao objeto, por outro lado, ele se distingue dos juízos agradáveis baseados em 
desejos e interesses, ligados a vontade de possuir o objeto qualificado como 
belo. Suassuna (2008) afirma que Kant colocou a estética no domínio do sujeito, 
assim se opondo a visão idealista de Platão, cuja essência do belo se encontrava 
numa entidade superior"".

E a teoria kantiana também não estava em concordância com a reflexão realista 
de Aristóteles para quem a beleza exaltava a harmonia e grandeza presente nas 
propriedades do objeto, caracterizado pelo conceito da “unidade na variedade” 
na relação proporcional das partes com o todo. Diferentemente, o filósofo 
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alemão entendia a estética como um jogo da imaginação e do entendimento, 
determinado pela sensação de prazer ou desprazer que um ser ou uma obra 
artística despertam. Para Suassuna, Kant estabeleceu uma condição subjetiva 
como fator primordial cuja dimensão relacional não inclui tão somente o 
intelectualismo, nem o plano do puramente sensível.

Na concepção dos guitar heroes, as representações construídas na experiência 
material com o objeto são fundamentais no julgamento sobre a beleza da arte. 
No início do filme “A todo volume”, o guitarrista Jimi Page afirma sobre a guitarra 
elétrica; “é uma escultura, maravilhoso espaço de verniz de madeira, todo seu 
aroma, como uma mulher, entende? Você acaricia isso como uma mulher”. Logo 
em seguida o guitarrista da banda U2, The Edge atesta: “cada elemento, a madeira, 
o acabamento, todos os diferentes aspectos estão lá no som”.

Os depoimentos acima expressam, contudo, um claro desejo dos guitarristas 
em possuir o objeto, cuja finalidade instrumental mantém-se numa posição 
contrária a sensação estética desinteressa de Kant. Tanto a dimensão da prática 
artística quanto o apelo erótico são elementos importantes ressaltados no 
contato com a guitarra e no fazer musical. Existe uma relação material de gosto 
em que os guitarristas não só desejam seus instrumentos com todos os sentidos 
(visão, olfato, tato), mas também os veneram como obra de arte e objeto sexual. 
Portanto, todo o conteúdo do objeto se refere a imaginação e ao entendimento, 
mas em virtude de um resultado voltado para ação musical concreta.

Essa atitude se reflete na colocação de nomes femininos nas guitarras elétricas e 
também na atuação cênica de suas apresentações. Eric Clapton e George Harrison 
nomearam suas guitarras respectivamente de “Blackie” e “Rockie” enquanto B. B. 
King intitula sua Gibson de “Lucille”, exemplos que comprovam a tese da guitarra 
ser um objeto à semelhança do belo feminino. Essa dimensão fica bem evidente 
quando visualizamos o posicionamento da guitarra sobre a região pélvica do 
músico nos movimentos cênicos das apresentações. Jimi Hendrix costumava 
realizar diversos gestos e movimentos colocando a guitarra entre as pernas e a 
pressionando contra seu quadril como se estivesse em êxtase tendo um orgasmo 
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no palco. Outro artifício que utilizava para impressionar o público era tocar com 
a boca durante os solos, momento que frequentemente finalizava com um beijo 
carinhoso nas cordas. Essa intimidade total com a guitarra deu origem a um mito 
de que os grandes guitarristas efetivamente “dormem” com a guitarra.

No discurso de The Edge outro aspecto nos remonta à visão aristotélica, aquele 
relativo aos materiais constituintes da guitarra enquanto um objeto estético 
do sublime. Segundo o filósofo grego, uma obra de arte deve possuir uma 
relação harmônica entre as diversas partes que a compõem, tanto na relação 
proporcional entre as unidades separadas quanto destas com a totalidade da 
forma. Esse julgamento estético é idêntico ao dos músicos se considerarmos que 
vem da reunião dos elementos materiais constituintes da guitarra seu timbre 
particular, de acordo com o guitarrista irlandês.

A teoria subjetivista de Kant (2002) considera a qualidade da forma de um objeto 
como preponderante sobre o fim na fruição da beleza. Essa última deve ser 
entendida como apenas uma finalidade no sentido de uma “simples apreensão 
da forma” que se opõe ao julgamento estético baseado na causalidade. 
Reconhecendo que a prática estética dos guitar heroes na vida profissional possui 
o objetivo de possuir e tocar o instrumento, muitas vezes a escolha estética 
não se baseia apenas nas qualidades formais das guitarras. Portanto, devemos 
considerar que há uma conciliação entre o juízo estético da forma e o da função. 
Scott Moore, guitarrista de Elvis Presley, fez a escolha de sua guitarra ES Gibson 
295 baseada na sua forma em virtude de sua praticidade, preterindo a marca 
Fender porque a considerava de corpo muito fino e de formato desconfortável. 
Em entrevista, ele comentou só adquirir guitarras semi-acústicas"" de grandes 
dimensões.

Segundo Suassuna (2008), na teoria aristotélica a arte serve como mediação 
entre a tensão existente na realidade e a harmonia desejada pelo senso estético. 
Por diversas vezes no filme “À todo volume”, o guitarrista Jack White faz referência 
a um desconforto necessário existente na natureza da criação artística que o leva 
a lutar com o instrumento no intuito de chegar a uma determinado resultado 
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sonoro. Como Aristóteles, Jack acredita na existência do caos inerente a busca da 
beleza. Para ele, realizar obras de arte é superar esse conflito presente na natureza 
humana. Essa oposição de contrários (feio e o belo) também pode ser vista nos 
textos de Santo Agostinho cuja concepção de beleza estética se encontra no 
contraste entre essas duas dimensões.

Plotino (2008) realizou uma síntese entre as concepções teóricas de Platão e 
Aristóteles. Para ele, a beleza estética seria uma luz que o artista e o inventor 
imprimem na obra. Em uma parte do filme “A todo volume”, Jimi Page argumenta 
que a guitarra é um instrumento que pode soar diferente na mão de cada músico. 
E é exatamente essa diferenciação tátil que faz com que ela mude de timbre 
e seja um instrumento especial que muda conforme o estilo musical. Essa luz 
proporcionada pelo toque de cada artista se assemelha à luz de Plotino (idem) 
e explica também a sacralidade que certos instrumentos assumem socialmente 
por serem tocados por guitar heroes.

Em síntese, a relação estética dos guitar heroes com o objeto guitarra elétrica 
compreende interpretações dentro das teorias realista, objetivista e subjetivista 
da estética. De modo geral, o juízo estético nesse universo combina características 
dessas diversas correntes, porque conjuga elementos baseados nos sentidos e 
na imaginação o que caracteriza uma complexa significação, muitas vezes até 
contraditória, que não pode ser explicada por somente uma teoria. Sendo assim, 
Santos afirma:

Para nós, homens do século XXI, gerenciados pelo mercado, nada mais 
óbvio. Mas a produção artística não se finaliza no utensílio, mesmo 
quando se revela como mercadoria. A produção artística ainda é mais 
fundamental. A coisa que faz um artista é um símbolo. Um lance no 
jogo da linguagem. Desta forma de significação do mundo se valeu a 
humanidade desde os seus primórdios. (SANTOS, 2003, p.65)

Um ponto relevante subentendido nas declarações de Page e Edge, guitarristas 
das bandas Led Zeppelin e U2, é a exaltação do caráter coletivo e social na criação 
da guitarra elétrica que se opõe a visão kantiana e cartesiana do sujeito individual 
como origem do conhecimento. Diversos saberes foram compartilhados por 
um conjunto de mentes empenhadas na sua ampliação e comunicação. Então 
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quando estão narrando suas experiências subjetivas baseadas no contato direto 
com som do instrumento e sua forma, há um reconhecimento pelo trabalho 
social de quem o inventou e produziu.

2 ESTÉTICA DAS MARCAS DE GUITARRA – INOVAÇÃO E 
TRADIÇÃO

A guitarra elétrica surge na década de 30 nos Estados Unidos através da pesquisa 
e experimentação de diversos músicos e engenheiros envolvidos na busca da 
amplificação sonora dos instrumentos de corda. Como os primeiros guitarristas 
integravam as orquestras de jazz, a defasagem de volume dos cordofones em 
relação aos instrumentos de sopro e percussão se tornava um problema para 
uma satisfatória execução e audição. Assim, várias empresas e construtores 
começaram as primeiras experiências com captadores elétricos"" sobre o tampo 
dos violões.

As primeiras marcas na indústria de instrumentos musicais foram a Gibson, 
a Rickenbacker (ainda sob o nome de National) e a Gretsh onde as primeiras 
guitarras semi-acústicas foram produzidas. Os primeiros modelos conhecidos 
são a Rickenbacker “Frying Pan”"" comercializada a partir de 1932 e a Electric 
Spanish 150 da Gibson, disponível no mercado dois anos depois. Esta última foi a 
marca escolhida por Charlie Christian, integrante de diversas orquestras de jazz, 
considerado o primeiro guitarrista virtuoso que se tem notícia. A esse respeito, 
Steve Waksman afirma que “A ES-150 era a expressão principal da guitarra como 
objeto durante os anos 1930 combinando o modernismo da nova tecnologia 
de som com o design neoclássico que significava perícia e respeitabilidade.” 
(WAKSMAN, 1999, p.20)

O empreendedorismo tecnológico e o caráter inovador são traços fundamentais 
da filosofia comercial do princípio da indústria de guitarras elétricas. Engenheiros 
como Adolph Rickenbacker e Paul Barth na National, e Loyd Loar na Gibson 
estavam constantemente desenvolvendo pesquisas em contato com músicos 
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para melhorar a qualidade das guitarras produzidas. E por sua vez diversos 
músicos como Charlie Christian trocavam informações com outros músicos no 
intuito de resolver problemas de amplificação e transformar a guitarra em um 
instrumento solista.

A estética tecnológica da guitarra elétrica sempre esteve integrada ao trabalho 
conjunto entre artesãos e músicos que atuaram e continuam a desempenhar o 
papel de verdadeiros “Homo Fabers”. Fioratti explica o conceito de Hanna Arendt:

A esse ser que transforma a natureza chamamos homo faber, 
observando que esse fabricante do mundo utiliza-se das categorias 
de meios e fins: ele imagina o objeto, destrói a natureza para construí-
lo e depois o leva ao mercado para trocá-lo, adquirindo riqueza que o 
levará a produzir novos objetos. Esse fabricante, que exerce o trabalho 
de construir um mundo, é um ser pragmático que instrumentaliza as 
coisas para por meio delas conseguir outras coisas, relacionando-se 
com seus semelhantes apenas no mercado de trocas, que é, para ele, 
a única parte do mundo que tem um significado. (FIORATTI, p. 55)

E foi o músico Les Paul, o responsável por idealizar o primeiro protótipo da 
guitarra de corpo sólido em 1948. Entretanto, a negociação do seu lançamento 
pela marca Gibson não obteve avaliação favorável, o que abriu caminho à 
empresa de Leo Fender, um reparador de aparelhos eletrônicos da Califórnia, a 
se tornar a primeira marca a comercializar industrialmente uma guitarra elétrica 
de corpo sólido. A Fender Telecaster em 1951 revolucionou o mercado de 
instrumentos musicais, ao alavancar as vendas de guitarras e impulsionar uma 
verdadeira corrida tecnológica entre a concorrência. A partir de então, a indústria 
se expandiu definitivamente, com todas as empresas pioneiras desenvolvendo 
modelos que se tornariam clássicos na história do design de instrumentos como 
a Gibson Les Paul, a Gretsh 6121 e a Fender Stratocaster.

Na edição especial da revista americana Guitarrist sobre os guitar heroes do blues, 
a foto de capa relaciona nove guitarristas famosos do gênero. Dois deles, Jimi 
Hendrix e Steve Ray Vaughan estão aparecem na foto executando uma Fender 
Stratocaster enquanto todos os outros, incluindo Johhny Winter, Gary Moore, 
B. B. King, Joe Bonamassa e T. Bone Walker estão segurando guitarras da marca 
Gibson, entre elas, os modelos Les Paul, FireBird e ES-335. O domínio estético 
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dessas marcas é tão esmagador que nos leva a conclusão de que esse mercado 
se fundamenta em duas estéticas opostas, uma ligada à inovação tecnológica e 
outra ao apego à tradição.

Essa segunda condição nos fala sobre a característica duradoura no consumo 
dessas marcas. Tanto entre profissionais quanto entre amadores, as empresas 
pioneiras – Gibson, Rickenbacker, Gretsh e Fender - representam uma espécie 
de monopólio como sinônimo de qualidade. Essa posição de destaque pode ser 
interpretada de vários ângulos, mas essencialmente elas se devem ao significado 
que essas empresas desenvolveram junto aos músicos, e guitarristas em 
particular, principalmente depois do surgimento dos primeiros grupos e artistas 
de rock. Essa associação simbiótica se tornou uma relação vantajosa para todos 
os envolvidos nesse processo.

Na comunidade do rock, os guitarristas servem como mediadores entre as 
marcas e os consumidores. Eles emprestam ao conteúdo das marcas seus valores 
e hábitos, desenvolvidos durante sua vida e carreira musical, respectivamente. 
Como foi visto, os guitarristas desenvolveram seu relacionamento com a marca 
através da ação. Eles constroem significado na interação cotidiana com a guitarra 
cuja prática transforma sua forma de ver a marca. Essa é a reflexão de Schembri 
(2009) ao estudar o consumo da marca Harley Davidson:

A personalidade da marca deve refletir os consumidores que 
consomem a marca. O consumo da marca serve como função 
simbólica demonstrando como os consumidores são ou aspiram ser. 
Marcas icônicas evoluem devido às profundas conexões culturais que 
elas alimentam. (SCHEMBRI, 2009, p. 1300)

Nesse sentido, os guitar heroes funcionam como verdadeiros representantes 
comerciais da empresa. Como é uma estratégia já apontada por diversos teóricos, 
a indústria cultural sempre apelou para a promoção de celebridades para vender 
seus produtos"". Contudo, esse universo foi estruturado com a colaboração ativa 
de músicos na construção da imagem das marcas, o que cria um vínculo mais 
profundo com os consumidores. A marca Gretsh, por exemplo, possui um modelo 
Chet Atkins criado a partir das exigências do guitarrista.



A experiênciA estéticA dA guitArrA elétricA e A culturA guitAr hero

126

sumário

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

Os corpos sólidos elétricos acessíveis, produzidos em massa 
de Leo Fender, desempenharam um papel importante nesse 
desenvolvimento, mas as contribuições dos guitarristas como Les 
Paul e Chet Atkins, que exibiram o potencial criativo da guitarra 
elétrica em suas gravações e ofereceram aos construtores valioso 
feedback prático sobre o projeto do instrumento do ponto de vista 
de um músico, também ajudaram a guitarra elétrica a ganhar força e 
aceitação. (Gill, Guitar Aficionado, setembro/outubro, 2013)

Cada guitar hero possui um modelo específico que misturado com a reputação 
e a tradição das marcas, o torna um instrumento sagrado. Nesse sentido, 
Schembri (2009) afirma com relação ao comportamento dos consumidores da 
marca Harley Davidson que a “aquisição de uma Harley inclui, portanto, mais de 
100 anos de glória e lenda e, como tal, pode cumprir um sonho para muitos. 
Consequentemente, o investimento em uma Harley é mais do que financeiro e o 
papel da moto é muito mais do que funcional” (SCHEMBRI, 2009, p. 1305). Corrêa 
(1989) ainda argumenta que

o mercado cultural é dimensionado, principalmente, pela carga 
desses elementos circunstanciais, que fazem dele o espaço onde o 
consumo de produtos ocorre, menos em função da materialidade 
das mercadorias do que em função do sentido que elas assumem ao 
serem adquiridas. (CORRÊA, 1989, p. 35).

O costume de personalizar a guitarra, realizando alterações nos dispositivos 
eletrônicos e mudanças na pintura, explicita a vontade deles em transformá-la 
uma extensão de sua personalidade em processo de “humanização de artefatos 
inanimados”. Essa “declaração autêntica” de si mesmo se reflete na marca da 
guitarra cuja significação é ampliada com a estética particular de cada guitarrista. 
Nesse processo de coconstrução as representações simbólicas para o consumidor 
se ampliam com a “assinatura”"" particular de cada guitarrista.

A hegemonia das marcas tradicionais de guitarra no mercado é tão 
proeminente que a partir da década de 1990, alguns músicos começaram a 
afirmar sua autenticidade no cenário musical através da utilização de modelos 
desconhecidos. Dan Auberbach, do grupo Black Keys, em entrevista afirma não 
ser muito exigente com relação a guitarras, destacando que não se prende a 
uma determinada marca. Para ele, o importante é encontrar o timbre ideal para 
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cada música e por isso utiliza diversas guitarras em suas gravações e shows. Essa 
atitude contra hegemônica ainda é mais explicita nas palavras de Jack White. 
O guitarrista, quando pertencia a banda White Stripes costumava usar uma 
guitarra de plástico vermelha, que segundo ele, pode ser adquirida na Loja de 
departamento Walmart por apenas cem dólares. 

É importante salientar que os guitar heroes não emprestam sua imagem 
apenas às guitarras elétricas. As marcas em questão também desenvolvem 
amplificadores, efeitos e muitos outros tipos de equipamentos que também 
levam suas assinaturas. E isto não significa um contrato de exclusividade. Os 
guitarristas estão atrelados a diversas empresas simultaneamente que reúnem 
todos os elementos do seu aparato tecnológico, de cordas até pedais de efeito. 
O guitarrista inglês David Gilmour do Pink Floyd, por exemplo, assina um modelo 
Stratocaster da Fender e é endossador (endorser) das cordas GHS Boomers assim 
como seu compatriota Eric Clapton é endossador das cordas Ernie Ball. Esse 
último possui também uma linha particular de amplificadores da marca Fender 
em três potências diferentes.

Essa prática de eternizar instrumentos e equipamentos através da associação com 
um determinado guitarrista conhecido deu origem a diversos ramos dentro das 
próprias marcas. Estas novas esferas de consumo restrito - vinculado a um público 
de alto poder aquisitivo - é formada por instrumentos vintage""  ou customs"", 
este último também conhecido como réplica. O primeiro ramo é formado por 
um nicho de aficionados, colecionadores, homens da geração babyboomer"" que 
buscam reviver os sonhos da juventude e comprar um instrumento usado por 
seu guitar hero de adolescência.

Desde a década passada, as principais marcas de guitarras têm colocado no 
mercado instrumentos que recuperam o design exato de quando o guitar hero 
– não importando se esteja vivo ou morto - a utilizava profissionalmente. Assim, 
todas as falhas e arranhões na pintura ou na madeira ocorridos pelo desgaste 
natural decorrente do uso do guitarrista são reproduzidos. Esta se constitui uma 
verdadeira indústria do simulacro que pretende fazer uma homenagem através 
da exploração minuciosa da autenticidade do artista.
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3 INTENSIFICAÇÃO DO FENÔMENO – “THE GUITAR GEEKS”

Até a década de 1990, os principais meios de comunicação responsáveis por 
promover comercialmente as marcas e os guitar heroes eram as revistas específicas 
para guitarra.""  A revista americana Guitar Player, fundada em 1967, foi a primeira 
publicação mensal voltada para a comunidade musical, muito provavelmente 
pela expansão da produção do instrumento na indústria musical e pelo sucesso 
das bandas de rock da época. Waksman (1999, p.14) lembra que desde os anos 
60 “a guitarra elétrica tem sido o principal instrumento solista de música popular, 
e guitarristas se tornaram Cult heroes ao redor dos quais muitos fãs percebem a 
música girar”.

Atualmente existem mais de 20 revistas vendidas em diversas partes do mundo, 
como por exemplo, a Guitar world, a Guitar Clinic e a Guitar Aficionado. Mesmo 
nas publicações não exclusivamente destinadas à guitarra, como a Rolling Stone, 
vê-se com frequência matérias abordando a vida e a trajetória de guitarristas 
famosos e personalidades do rock. No Brasil, as revistas nacionais dedicadas à 
divulgação da guitarra elétrica e seus equipamentos, são a Guitar Player (versão 
nacional) e a revista virtual Guitarload. Segundo Thebergé (1997), o objetivo 
das revistas específicas de guitarra elétrica é se tornar uma fonte de informação 
para consumidores de produtos musicais. Como vimos, os músicos hoje em 
dia, principalmente guitarristas, são caracterizados por desempenharem a 
função de “consumidores de tecnologia”. As revistas mensais ajudam a criar 
esse “sentimento de comunidade”, compartilhado pelos músicos e entusiastas 
entorno das marcas e dos guitarristas famosos.

O conteúdo interno das revistas é constituído prioritariamente por anúncios de 
instrumentos e equipamentos musicais. Mesmo as matérias com guitarristas 
ou bandas conhecidas incluem no texto uma descrição dos diversos artefatos 
tecnológicos usados pelos músicos, com fotos e indicação dos equipamentos. 
De modo geral, na capa os editores alternam fotos com guitar heroes famosos, 
do presente ou do passado, ou guitarras elétricas para divulgar suas marcas e 
modelos. As demais seções e artigos focalizam informações sobre teoria e técnica 
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voltadas para prática da guitarra, com transcrições em partitura e tablatura de 
músicas dos artistas abordados na edição.

A revista Guitar Aficionado representa bem a associação desse universo simbólico 
das marcas de guitarra com o consumo mediado por guitarristas famosos. Sua 
linha editorial é voltada para um consumidor sofisticado, de alto poder aquisitivo, 
geralmente de uma faixa etária mais avançada. Suas páginas conjugam anúncios 
e reportagens sobre guitarras e músicos com uma série de propagandas sobre 
produtos de outras esferas de consumo como carros, perfumes, relógios e 
bebidas. Na edição do inverno de 2011, o tema de capa mostrava um copo de 
vinho em formato de uma guitarra no intuito de apontar a semelhança existente 
entre o bom gosto na apreciação de uma marca de vinho e a escolha de uma 
determinada marca de guitarra elétrica.

Neste momento o que assistimos é a expansão do fenômeno com a “cultura 
da convergência” "" caracterizada como guitar geek"". Em blogs e sites como o 
YouTube, e redes sociais como Facebook hoje é possível vivenciar a experiência 
visual e sonora da guitarra a todo momento, seja no computador, celular ou 
tablet. Este sistema revolucionou até as revistas de guitarra que hoje possuem 
um meio mais rápido para divulgar suas edições, vinculando suas matérias a 
vídeos e áudios dos instrumentos e equipamentos o que aumenta a informação 
sobre os produtos e facilita as avaliações e escolhas dos consumidores.

O site Proguitar shop, por exemplo, possui uma equipe de músicos que produz 
diversos vídeos para divulgação e teste de equipamentos novos e antigos. Um 
costume do site é fazer matérias comentando e reproduzindo todo o sistema 
tecnológico de um guitar hero conhecido, com conexões para vídeos de todos os 
pedais de efeito e amplificadores manipulados pelo músico. O objetivo é mostrar 
aos entusiastas como obter um som semelhante ao de seus ídolos, inclusive 
indicando equipamentos alternativos caso aquele usado pelo músico seja de 
custo alto.

Outro exemplo do crescimento de informação sobre guitarra elétrica está 
nas páginas oficiais das marcas e de guitarristas nas redes sociais. No sítio da 



A experiênciA estéticA dA guitArrA elétricA e A culturA guitAr hero

130

sumário

OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

marca Fender, por exemplo, há uma universidade ou curso de manutenção para 
usuários"" cujo objetivo é mostrar através de vídeos como se realiza reparos e 
consertos nos instrumentos. Assim, um engenheiro da empresa demonstra de 
modo didático como trocar e regular as cordas e tarrachas, instalar novas placas 
ou alavancas, isto é, ensinando como o cliente pode personalizar sua guitarra 
criando uma conexão ainda mais humana, mesmo que virtual, entre produtores 
e consumidores.

No Facebook, a página do guitarrista Joe Bonamassa, divulga todo dia imagens 
de seus equipamentos para deleite de seus seguidores - no seu blog, o guitarrista 
divulga uma guitarra de sua coleção por semana. Sua página na rede social serve 
para diversos fins, além de promover seu trabalho e suas apresentações. Assim, 
frequentemente o guitar hero divulga vídeos avaliando vários equipamentos 
demonstrando de modo explicito sua associação simbiótica com o mercado 
tecnológico. Todo mês, a página realiza promoções que geralmente oferecem 
como prêmio um modelo de guitarra usado por um guitar hero conhecido.

Na página do falecido Jimi Hendrix, sua obra musical continua viva, uma vez 
que os administradores divulgam diariamente músicas, vídeos e imagens de 
sua carreira e guitarras. Esse contato diário incessante com público cria novas 
interpretações estéticas sobre sua produção artística. Neste sentido, a celebração 
do heroísmo da guitarra nas redes sociais se mostra uma ferramenta eficaz na 
produção de sentido dentro da comunidade do rock. O fetiche das marcas de 
instrumento misturado com a veneração incondicional a deuses da guitarra 
elétrica são fatores de formação de determinados grupos de consumo nas 
sociedades urbanas industriais.

Contudo, há de se reconhecer que plataformas de internet como YouTube e 
Facebook servem como meios de comunicação mais democráticos em que os 
entusiastas dos guitarristas e das marcas possuem mais autonomia porque são 
eles que escolhem o quê ver, curtir e seguir. O sentimento comunitário presente 
no universo dos guitar heroes é um fenômeno estético complexo realizado 
em diversas perspectivas diferentes, e não é tão somente um produto cultural 
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imposto pelas marcas de guitarra e equipamentos a um consumidor passivo. 
Com o aumento de recursos tecnológicos, a proximidade entre os guitarristas 
e os entusiastas e destes com as marcas, se desenvolve num processo mais 
dinâmico em que todos os envolvidos se tornam provedores de conhecimento.

Muitos blogs e vídeos do YouTube são criados por amantes do rock e da guitarra 
elétrica com o intuito de desenvolver mecanismos para discussão e trocas de 
informações entre interessados. Essas ferramentas comunicacionais funcionam 
através da interação de consumidores voltados para ampliação do conhecimento 
sobre guitarristas e marcas. Atualmente, uma pessoa interessada em adquirir 
uma guitarra elétrica possui uma quantidade extensa de informações nos 
meios digitais construídos na relação ativa dos usuários com a marca, o que é 
uma tendência global da indústria de bens de consumo. Assim, a significação é 
construída socialmente e compartilhada de modo a permitir um relacionamento 
mais transparente no consumo das marcas de guitarras.

NOTAS

1.  Santos (2003, p. 61) argumenta que para Platão “o mundo sensível é apenas uma cópia de modelos ideais 
supra-sensíveis que favorecem o ofuscamento da verdade”. Dá-se que toda criação, e tudo que se encontra 
no plano das ideias é uma imitação da vida, e portanto, uma “imitação da imitação”. ""

2. Guitarras que possuem captador elétrico, mas não são produzidas com o corpo todo sólido e por isso 
mesclam a sonoridade acústica com a elétrica. ""

3. São bobinas elétricas colocadas abaixo das cordas. Estas ao vibrarem dentro do campo magnético 
transformam as vibrações em sinais elétricos transmitidos para uma caixa de som ou amplificador. ""

4. Frigideira em português. A guitarra não fez muito sucesso devido ao seu design estranho semelhante a 
um banjo gigante. ""

5. Ver Walter Benjamin (1994) em “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. ""

6. As cópias dos modelos dos guitar heroes levam o nome em inglês de Signature, porque seu corpo vem 
com a assinatura do guitarrista. ""

7. Segundo o Wikipédia, “O Vintage é algo bem mais antigo do que o retrô, é algo velho mesmo, da primeira 
metade do século XX, mais precisamente da década de 1940, período da Segunda Guerra Mundial.” ""

8.   Kustom Kulture (no Brasil, tratada como Kultura Kustom) é uma cultura surgida na década de 1950, onde 
o pilar principal é a customização, ou seja, a alteração das partes originais, para modificação desejada pelo 
autor. ""
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9. O termo se refere à geração nascida no período do aumento demográfico depois da segunda guerra 
mundial. ""

10. É necessário reconhecer que os videoclipes e os shows também promovem as marcas, mas de uma 
forma dinâmica. ""

11. Termo criado por Henry Jenkins para a transformação das mídias comunicacionais com a relação entre 
diversos dispositivos eletrônicos simultâneos. ""

12. O termo geek surgiu nos Estados Unidos para se referir as pessoas viciadas em computadores e 
tecnologia. "" 

13. Ver o site: www.fender.com/university. ""
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Resumo:
Com os avanços tecnológicos surgiram ferramentas digitais jamais imaginadas, onde aplicativos 
e redes sociais facilitam a vida dos usuários. No entanto, também são repositórios de rastros 
digitais, permitindo conhecer os hábitos de pessoas ausentes e que por ainda possuírem 
conteúdos produzidos na internet deixam estes permanentemente esquecidos no ciberespaço. 
A despreocupação com o futuro destas informações, permitiu que empresas criassem maneiras 
póstumas de comunicação.

Palavras-chave: 
Estética; redes sociais, perenidade; rastros digitais; ciberespaço.

Abstract:
With technological advances emerged digital tools ever devised, where applications and social 
networks facilitate users' lives. However, they are also repositories of fingerprints that allow 
to know the habits of those who are no longer present and that depending on the content 
produced on the web and no longer have access, remain forgotten in cyberspace. The lack of 
concern with the future of this information, allowed companies would create posthumous ways 
of communication.

Keywords: 
Aesthetic, social networks, immortality, traces; cyberspace.

Resumen:
Con los avances tecnológicos surgieron herramientas digitales jamás concebido, donde las 
aplicaciones y las redes sociales facilitan la vida de los usuarios. Sin embargo, también son 
depositarios de huellas digitales que permiten conocer los hábitos de los que ya no están 
presentes y que en función de los contenidos producidos en la web y ya no tendrá acceso, siendo 
olvidado en el ciberespacio. La falta de preocupación por el futuro de esta información, las 
compañías permitieron crearía formas póstumos de comunicación.

Palabras clave: 
Estéticas, redes sociales, la inmortalidad, rastros, el ciberespacio.
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Com o advento da tecnologia até mesmo a estética da imortalidade se alterou. No 
passado utilizávamos o preto para demonstrar que estávamos tristes em função 
da morte de algum ente querido. Todo mundo olhava, nos visitava e nos davam 
as condolências. Hoje, já não mais. Apesar de termos uma maior exposição, fica 
cada vez mais difícil demostrar a perda de fato e vivenciar o luto. Isso porque 
hoje, os posts nas redes sociais é que são a nova roupa preta do luto.

Com a internet e ferramentas como o Twitter e o Facebook, as pessoas apesar 
de uma enorme rede de relações na verdade passam a maior parte do tempo 
falando sozinhas. Ou seja, você escreve, porém lê quem quer. Com isso, não há a 
preocupação de ser inoportuno ou estar invadindo a “timeline” de alguém. Além 
do que o fato de não se estar diante de outras pessoas, facilita e muito escrever 
sobre os sentimentos, ao invés de expressá-los de outras maneiras.

Pesquisadores sugerem que esta é uma forma de não sentir vergonha e de se 
preservar, no entanto há a exposição da mesma forma, o que muda é a maneira 
pela qual a fazemos, ou seja, a preferência por interações sociais na internet, que 
trata-se de:

[...] um construto cognitivo individual de diferença, caracterizado 
pela crença de que a pessoa está mais segura, é mais eficiente, mais 
confiante e se sente mais à vontade em interações e relacionamentos 
interpessoais virtuais que em atividades sociais face a face tradicionais. 
(CAPLAN, 2003, p. 629)

Aqueles usuários que não fazem parte do time chamado de “heavy users”"1"  
(aqueles usuários que praticamente utilizam muito a internet e digitam sobre 
sua vida 24 horas por dia na rede) que talvez não entendam tal exposição, 
justamente por não compartilharem muito sua vida na internet. Os jovens e 
em especial estes “heavy users” compartilham qualquer tipo de notícia, seja ela, 
boa, ruim, ou algo normal e rotineiro.

Na ótica de Peruzzo et al. (2007) conclui-se que estas pessoas entendem que ao 
divulgarem rapidamente nas redes sociais, as informações de um falecimento 
ou perda, acabam também por fortalecerem-se mais rapidamente, em função 
da solidariedade e apoio que acaba ocorrendo ali também e também de maneira 
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explícita para que todos possam ver e participar, muitas delas desconhecidas, 
mas que simpatizam com o perfil do usuário na rede compartilhando de sua 
dor.

Muito se compartilha nas redes sociais e microblogs. Abordam-se inúmeros 
assuntos, desde informar o agora relacionamento sério, que comeu algo 
delicioso no jantar, que acabou de tomar banho, ou então a perda de alguém. A 
pergunta aqui é: se falamos sobre tudo nas redes sociais, porque não mencionar 
também sobre a morte?

Apesar de muitos afirmarem que detestam ler mensagens mórbidas entre 
os posts de baladas e viagens exibidos em sua “timeline”, é inegável que as 
pessoas tem sim uma curiosidade sobre o assunto. Se não fosse assim, perfis 
de pessoas que já faleceram e que não necessariamente são celebridades, não 
teriam virado verdadeiros memoriais. Memórias estes que recebem quase que 
diariamente mensagens de conhecidos mencionando passagens marcantes ou 
desconhecidos que buscam investigar como era o comportamento, hábitos e 
personalidade daquela pessoa quando ainda viva.

Também não é possível generalizar. Não são todas as pessoas que se sentem 
confortáveis em compartilhar o luto online. Muitas inclusive não sabem ao 
certo como se comportar digitalmente diante de tal situação. Divulgar ou não? 
Outras, já encaram tal fato com a maior naturalidade, questionando porque 
a morte ser privada se a vida não o é em tempos de internet? Muitos até 
acreditam que compartilhar a perda é menos estranho do que a visita a um 
cemitério ou velório. Mas é inegável que por ser uma convenção cultural, para 
aqueles usuários não habituados a usar a rede de maneira “hard”, a internet, 
talvez de fato não seja o melhor lugar para expor a morte.

O que se percebe é que no mundo online, definitivamente há lugar para expressar 
qualquer tipo de coisa. E como tal, esse novo fenômeno ainda não nos permite 
fazer qualquer tipo de julgamento ou questionar seus desdobramentos. No 
entanto, o fato de deixar algo como a perda registrado, faz com que o luto seja 
vivenciado para sempre, algo sem fim.
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O que mais se vê nas redes sociais  são páginas de pessoas que não estão mais 
vivas, mas que são frequentemente alimentadas com fotos e mensagens, como 
um memorial em forma de homenagem. E isso pode ser bem problemático, 
pois pode possibilitar um sentimento de negação, como se a perda não tivesse 
ocorrido. E o pior de tudo é o impacto e a morbidez ao receber atualizações 
do perfil daqueles que já faleceram. Como disse o psicanalista Leite Netto 
em reportagem ao jornal A Folha de S. Paulo publicada em 2012: "ficar nessa 
virtualidade borra os contornos do que é uma existência e do que é uma 
lembrança”.

Por mais que alguns ainda tentem encarar o tema morte com certa naturalidade, 
é sabido que já há muito tempo (MORIN,1970), porque não dizer desde o 
surgimento da Civilização, esta possui em seu teor aspectos que ao mesmo 
tempo nos aterrorizam e nos fascinam.

Muito já se estudou a respeito (MANNONI,1995), levantamentos históricos 
foram realizados, teóricos dissertaram sobre o assunto e, esse tema, que será 
sempre inesgotável, foi por inúmeras vezes fonte de inspiração para a Filosofia, a 
Antropologia, a Sociologia e claro, para a Teologia entre muitas outras disciplinas.

Muitas conclusões foram formuladas e junto destas vieram à tona todas as 
ansiedades, os medos, as angústias e os temores pelas quais o Homem passou 
e ainda passará. Abordar tal assunto, provoca desconforto, visto que apesar de 
sabermos que a morte é a única certeza da vida, o fato de pararmos para refletir 
que há sim, a finitude da existência, não desejamos assim reconhecê-la.

Segundo o “Estudo Teórico da morte” publicado no site Brasil Escola, já na 
Antiguidade, haviam diferenças na forma como tratar tal assunto. Enquanto 
na Mesopotâmia era costume enterrar cuidadosamente os mortos com a 
preocupação que estes levassem consigo todos os possíveis índices de sua 
personalidade, tais como objetos e roupas utilizados em vida e seus alimentos 
prediletos, já na sociedade hindu praticava-se a incineração crematória, privando 
o morto de todos os traços identitários que pudesse possuir, como forma de 
destruir assim também todos os seus pecados cometidos em vida. No entanto, o 
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fato de utilizarem o mesmo ritual dos hindus – a incineração -  para os gregos a 
forma como o luto era visto era completamente diverso. Ao contrario dos povos 
hindus que lançavam as cinzas ao vento ou as depositavam nos leitos dos rios, os 
gregos não as lançavam ao anonimato, mas sim as guardavam cuidadosamente 
em memoria de seus falecidos. Na verdade, aqui, neste momento é que de fato, 
ao serem levados à uma pira crematória, aqueles que não fossem inseridos em 
uma vala comum, eram aí sim vistos como verdadeiros heróis, dignos de todas 
as honras possíveis, ou seja, ali naquele momento, a morte tomava feições de 
virtude e dignidade.

Enfim, podem passar os anos, que ainda assim o ser humano estará sempre em 
busca de algo que lhe conforte quando o assunto é a morte e isso se dá através 
dos preceitos de cada uma das diferentes religiões existentes. Onde no Judaísmo 
encara-se a vida como a formação de um conhecimento para um novo mundo, 
no Cristianismo crê-se na existência do céu e inferno, locais estes estipulados para 
a vida após a morte de acordo com os pecados terrenos cometidos. Segundo 
reportagem publicada em 05 de agosto de 2004 na revista Época, intitulada 
“Saiba como a morte é vista em diferentes religiões e doutrinas” é possível 
perceber que nas religiões orientais, a morte é vista com outros olhos, de forma 
mais natural. Enquanto no Islã, a morte é encarada apenas como um próximo 
passo, onde todos retornarão sem defeitos, para o Budismo é praticamente uma 
dormência, um sono, uma letargia devido a ignorância humana e que mantém 
o homem preso a ciclos até a obtenção da chamada “Verdadeira Sabedoria” ou 
iluminação"2".

Todos estes ritos e rituais, nada mais são do que uma forma que a humanidade 
encontrou de amenizar à sua maneira, a dor e o sofrimento. Seja qual for o 
significado dado na acepção da palavra “morte”, o importante é notarmos como 
tal paradigma tem sido modificado por décadas e com o advento da tecnologia e 
principalmente da internet isso fica cada vez mais aparente . Antes a morte ocorria 
dentro das residências, depois passou a acontecer em instituições hospitalares e 
hoje em dia é possível estarmos em outro local do mundo e ainda assim, quando 
necessário, acompanharmos um velório online ou deixarmos registrada uma 
condolência virtual.
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1 O MEDO DA MORTE E O TEMOR PELO INESPERADO

É certo que o sofrimento pela morte de alguém que nos é próximo é parte 
integrante da condição humana, mas serve-nos também como forma de 
reflexão e o mais impressionante é que com o passar dos anos, esta tem tomado 
cada vez mais características práticas, ou seja, hoje, tem se tornado possível 
discordar de pensadores como Pascal que refletiu sobre esta dizendo: “É mais 
fácil suportar a morte sem pensar nela do que suportar o pensamento da 
morte sem morrer" (PASCAL, 1852, p.97) ou Sartre, que definiu a morte como 
“uma nadificação sempre possível de meus possíveis e que está fora de meus 
possíveis” (SARTRE, 2000, p. 658), isso porque apesar de todos os ritos e rituais 
culturais que a sociedade moderna ainda realiza, a morte acabou por exigir dos 
indivíduos cada vez mais providencias práticas e de maneira ágil. Basta que pra 
isso note-se o quanto a morte é uma maneira de desorganizar culturalmente a 
sociedade, até onde o luto em si, deve ser cada vez mais efêmero e de maneira 
indolor, reduzindo a quase nada seu valor simbólico. Rituais são desqualificados 
e desvalorizados a partir do momento em que por exemplo não mais se utiliza 
o preto como significado da morte, os conhecidos por vezes se reúnem ao 
redor do falecido para contar amenidades do seu dia-a-dia e isso acaba por 
nos fazer refletir que talvez as pessoas não estejam conseguindo mais vivenciar 
o fator morte, como bem menciona. “As manifestações aparentes de luto são 
condenadas e desaparecem. Não se usam mais roupas escuras, não se adota 
mais uma aparência diferente daquela de todos os dias” (ARIÈS, 2003).

Esta é cada vez mais um ritual coletivo, onde são expostos na mídia todos 
os detalhes que levam a comoção a grande massa, onde nas redes sociais, 
pessoas que nunca conviveram com alguém, ao saber de seu falecimento de 
modo drástico, acabam por deixar mensagens de pesar, além de muitas outras 
que, por curiosidade mórbida, retornam aos perfis de pessoas falecidas, ainda 
mantidos online, chamados “rastros digitais”. Os rastros por vezes ocorrem ou por 
desconhecimento dos familiares da existência destes ou pela impossibilidade 
técnica de deletá-los, algo muitas vezes imposto ou dificultado por empresas 
que monitoram as redes sociais.
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Pensando bem, os fatos históricos e culturais ao redor da morte, permitiram 
ao Homem ter certo controle em relação a quais os eventos que seriam os 
provocadores do fim da vida. Este temor pelo inesperado, assim como a falta 
de controle, trouxe à humanidade, o temor da morte e tudo o que dela advém. 
Se não fosse assim, não teríamos nos dias atuais, tantos produtos e serviços 
sendo oferecidos, tais como seguros de vida e compra de jazigos como forma 
de precaução a um falecimento. 

Kübler-Ross (1997) ao descrever as velozes mudanças sociais expressas pelos 
avanços tecnológicos, nos fez repensar o homem como um ser cada vez mais 
individualista, e menos preocupado com a comunidade e isso acabou por surtir 
efeito também na maneira como lidamos com a morte nos dias de hoje.

Atualmente somos lembrados da iminência de uma guerra, da possibilidade de 
um atentado terrorista, ou da explosão de uma bomba nuclear, além disso, o 
aumento da violência nas grandes metrópoles torna cada vez mais próxima a 
idéia de descontrole sobre a vida. E assim, a reflexão que até então era somente 
sobre a morte, passa a ser também sobre a vida. Uma não mais coexiste sem a 
outra, fazendo-nos questionar não mais a morte, mas sim nossas atitudes para 
com esta.

2 QUANDO O POST NA REDE SUBSTITUI A ROUPA PRETA

Somos obrigados desde de muito cedo a nos separar de coisas que nos dão 
prazer: o seio materno, a chupeta, o cãozinho que adoeceu, a mudança de escola, 
até que um dia alguém que nos é muito importante vai embora pra sempre e 
isso nos afeta de maneira significativa. Hoje a morte do outro parece ter maior 
importância do que a nossa própria, pois quanto a esta última, a tecnologia vem 
nos permitindo certo controle. E como isto é possível? De que maneira ocorre?

Como a frase enunciada por Torres (1983) para explicar a visão da Psicanálise 
Existencial: "[...] o medo da morte é o medo básico e ao mesmo tempo fonte 
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de todas as nossas realizações: tudo aquilo que fazemos é para transcender 
a morte.” E é justamente pensando nesse receio que inúmeras redes sociais e 
empresas criaram serviços para aqueles que buscam deixar rastros digitais de 
maneira proposital, seja em forma de videos e mensagens póstumas para serem 
entregues a entes queridos após seu falecimento, ou seja para minimizar a 
dor dos parentes, informando de maneira prática e didática normas, senhas e 
procedimentos para acesso a documentos importantes.

É impressionante a quantidade de serviços oferecidos, o que nos faz pensar 
que Edgar Morin estava certo quando mencionou a inseparabilidade dos laços 
que unem a vida e a morte: “A morte não tem, pois, de ser teratologicamente 
separada da vida” (MORIN: 1970, p. 273). O uso em massa das redes sociais, 
inclui aí também a problemática crescente de pessoas que não mais estão vivas. 
Quantos de nós, já não notou que a morte de um usuário não quer dizer sua 
imediata morte também digital? Muito pelo contrario, o que notamos é que 
em seu perfil acabam por constar condolências virtuais e partilhamento de 
memórias durante um bom tempo.

Algo que nos faz questionar três dos temas amplamente discutidos nas redes 
sociais (RECUERO, 2009): a personificação (onde os corpos humanos são assim 
representados digitalmente e envolve questões como acesso e propriedade, 
presença, etc.,), a representação (que tem a ver com as questões de identidade 
propriamente dita, o perfil, sua forma de apresentação ao mundo online, etc.) 
e por fim a temporalidade (relacionada ao chamado “ciclo de vida”, que porem 
não é de todo desenvolvido, visto que não leva muitas vezes em consideração 
os perfis de usuários já falecidos).

Para muitos, não há a preocupação do que ocorrerá com os próprios bens 
materiais, em especial os jovens. O que dirá então dos rastros e ativos digitais? 
Tal questão tem se tornado tão importante que legisladores e advogados têem 
lidado com questões como: O que fazer com os rastros digitais após a morte? 
Permitir ou não o acesso da família? Tais indagações advém justamente de 
ser por demais doloroso e complicado lidar com fotos e lembranças de entes 
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queridos, mas principalmente pelo fato das leis de privacidade, além do fato de 
poder ocorrer uma atualização online de status do próprio “falecido”.

O surgimento de empresas que se preocupam com o monitoramento pós-vida, 
se deu justamente ao notarem que redes sociais como Facebook e Twitter, não 
permitiriam facilmente acesso a conta de uma pessoa falecida, justamente em 
função da tal lei de privacidade, algo que só seria concedido a família via caminhos 
judiciais, o que poderia ser bem demorado. Porém, mesmo estas redes sociais, 
ao tomarem conhecimento do falecimento do usuário, ainda que não permitam 
o cancelamento de seu perfil pela família, tomam alguns cuidados enquanto o 
perfil estiver ativo, tais como: não são aceitos novos usuários, ninguém acessa 
a conta, pode-se compartilhar memórias , porém não há a sugestão de novos 
amigos por razões óbvias.

Com o crescimento da população que tem acesso a mecanismos digitais como 
smartphones, tablets, laptos, fica evidente que empresas que prestem serviços 
que permitam o controle sobre os ativos e rastros digitais serão cada vez mais 
utilizadas. Ou seja, aqueles que são preocupados com a privacidade em vida, 
poderão fazê-lo também na morte, por mais estranho que isso possa parecer.

Para isso existem sites como o Entrustet associado ao SecureSafe, o AssetLock, 
o DeathSwitch e o Legacy Locker, serviços pagos ou gratuitos que permitem 
que sejam designar herdeiros digitais responsáveis pela realização dos últimos 
desejos do usuário falecido, sobre qual será o fim dado aos seus ativos digitais, 
incluindo redes sociais, contas financeiras, blogs, e-mails e outras propriedades 
da Internet ou arquivos.
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Figura 1: Home page do site Legacy Locker
Fonte: Site Legacy Locker - http://legacylocker.com. Acesso em: 23/04/2013

Além destes já mencionados, há também o After Steps, site mais direcionado 
para homens de negócios ou que possuem a vida muito atribulada e que, na 
sua ausência, desejam dar instruções aos tutores por ele selecionados, quanto ao 
rumo de seus negócios, vida financeira e até mesmo planejamentos relacionados 
a logística, no caso de sua morte.

Figura 2: Home page do site After Steps
Fonte: Site After Steps - http://www.aftersteps.com. Acesso em: 20/04/2013

http://legacylocker.com
http://www.aftersteps.com
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Existem ainda, sites e aplicativos que permitem que qualquer pessoa programe 
publicações póstumas no Facebook ou no Twitter, podendo ser entregues 
continuamente durante anos, dependendo das atividades estipuladas quando 
em vida. Algo como o já visto no filme P.S: Eu te amo. 

São eles o "If I Die" ("Se eu morrer"), “My Wonderful Life”, “Lives On” e o "Deadsoci.
al" ("morte social"). Todos funcionam da mesma maneira: baixa-se o aplicativo 
gratuitamente ou registra-se o login no site e o usuário pode desta maneira 
executar inúmeras atividades: desde planejar seu funeral, escrever seu obituário, 
até deixar gravados vídeos, fotos, mensagens e até mesmo atualizações de status 
que, após a sua morte, serão publicados em seu mural ou enviados a amigos. 
Neste caso é necessário também a nomeação de três responsáveis que irão 
confirmar o falecimento para que o sistema possa entrar em funcionamento.

Figura 3: Home page do site If I die
Fonte: Site If I die - http://ifidie.net. Acesso em: 13/03/2013

http://ifidie.net
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Figura 4: Home page do site Dead Soci.al
Fonte: Site Dead Social - http://www.deadsoci.al. Acesso em: 28/03/2013

Porém, para aliviar a morbidez de algumas destas redes sociais, aplicativos e 
sites, há opções “mais leves” em forma de memoriais, onde os parentes e amigos 
da pessoa que faleceu, podem deixar mensagens, depoimentos e compartilhar 
fotos, tais como o Respectance, o Memorial Pages, o Legacy.com, o Memorial.
gov.hk. Estes serviços utilizam-se também do chamado colaborativismo, visto 
que é permitido, além do envio de antigas fotografias, compartilhar histórias 
e criar, de maneira grupal, uma linha do tempo permitindo inclusive interligar 
perfis, detalhando os graus de ligação entre os membros da rede. No entanto, 
apesar de ser um memorial, ainda assim não garante a perenidade de tudo ali 
exposto, visto que esse modelo torna-se questionável, por estar hospedado na 
web, algo que não garante sua permanência.

Creio que este tipo de redes sociais e sites seja algo doentio e narcisista, visto 
que assim, permite ao ser humano acreditar em sua imortalidade, ou seja, é 
uma maneira encontrada para não deixar que os outros nos enterrem nunca, 
uma forma de estar eternamente como objeto de devoção dos entes queridos, 
sem permitir a estes, que vivenciem seus rituais de despedida. No entanto, não 
há como negar o crescimento cada vez mais eminente das chamadas “heranças 
digitais""3". Ainda é muito cedo para afirmar quais serão os verdadeiros impactos 

http://www.deadsoci.al
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desse tipo de serviços sobre o processo de luto, pois ao mesmo tempo em que 
pode vir a amenizar a dor de parentes e amigos, pode dar às pessoas, nomeadas 
como tutores, um poder de decidir e escrever mensagens artificiais em nome 
do falecido.

Isso é algo que em outros tempos jamais imaginou-se: as mídias sociais são a 
primeira entidade a permitir a vida após a morte e ter prova concretas de tal fato.  
Nessa batalha, o que nota-se é que o controle de contas, a seleção de aplicativos 
e sites que permitam ser veículos de comunicação após a morte, está criando sim 
problemas interessantes quanto a manutenção ou não das propriedades digitais, 
além do surgimento de soluções igualmente intrigantes.

Figura 5: Home page do site Respectance
Fonte: Site Respectance - http://www.respectance.com. Acesso em: 14/03/2013

Em suma, pouco importa o que você fará com o seu legado digital, a lição que se 
tira disso tudo é que devemos pensar a respeito.  Ao que parece, José Saramago 
estava certo, quando já em 2005, ao lançar seu romance “Intermitências da 
Morte”, escreveu:

No dia seguinte ninguém morreu. O facto, por absolutamente 
contrário às normas da vida, causou nos espíritos uma perturbação 
enorme, efeito em todos os aspectos justificado, universal, nem ao 
menos um caso para amostra, de ter alguma vez ocorrido fenómeno 

http://www.respectance.com
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semelhante, passar-se um dia completo, com todas as suas pródigas 
vinte e quatro horas, contadas entre diurnas e nocturnas, matutinas 
e vespertinas, sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, 
uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela 
palavra nada. (SARAMAGO, 2005, p.11).

Ou seja, através de seu ludismo bem-humorado, nos lembra a todo momento de 
que apesar da certeza inexorável da morte, o ser humano tenta afastá-la de todas 
as maneiras que lhe forem possíveis e esta está acontecendo de maneira digital.

NOTAS

1. O termo “heavy user” é citado por Phillip Kotler em seu livro “Marketing de Serviços Profissionais e está 
relacionado a taxa de uso de um serviço. Segundo ele: “Os mercados também podem ser segmentados 
em grupos de light, médium e heavy users de um serviço (...) Os heavy users constituem na maioria das 
vezes uma pequena percentagem do mercado, mas são responsáveis por uma elevada porcentagem do 
consumo total" (KOTLER, 2002, p. 222). "voltar"

2. O termo Iluminação significa de modo geral a aquisição de uma nova sabedoria ou entendimento 
capacitando uma percepção mais clara sobre algo. No uso religioso, está ligada a uma intima associação 
com as experiências religiosas do sul e leste da Ásia. "voltar"

3. Termo criado pelo Centro de Tecnologia Criativa e Social (CAST na sigla em inglês) da Universidade de 
Londres. "voltar"
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Resumo:
Ao longo deste trabalho analisamos questões referentes aos impactos culturais decorrentes 
da expansão das mídias computacionais móveis em diferentes áreas, sobretudo no campo da 
produção audiovisual. A perspectiva adotada toma como ponto de partida as transformações 
que estão ocorrendo tanto no processo de produção de imagens técnicas quanto nos seus 
modos de recepção, para então avançar sobre novos formatos audiovisuais que se realizam 
com o aporte de mídias locativas. Por fim, são encaminhadas algumas reflexões com base nas 
observações realizadas sobre um conjunto de projetos artísticos, os quais integram a categoria 
de audiovisuais locativos. 

Palavras-chave: 
Mídias locativas; dispositivo cinematográfico; audiovisual locativo.

Abstract:
Throughout this paper we analyze issues related to cultural impacts resulting from the expansion 
of mobile computing media in different areas, especially in the field of audiovisual production. 
The adopted perspective takes as its starting point the transformations that are occurring both 
in the production of imaging techniques and in their modes of reception, to then advance on to 
new audiovisual formats that are realized with the contribution of locative media process. Finally, 
some thoughts are forwarded based on observations made on a number of artistic projects, 
which comprise the category of audiovisual locative.

Keywords: 
Locative media; cinematographic apparatus; locative audiovisual.

Resumen:
Analizamos en este trabajo algunos de los impactos culturales provenientes de la expansión 
de los medios computacionales móviles en diferentes áreas, principalmente en el campo de la 
producción audiovisual. Nuestro punto de partida son las transformaciones en el proceso de 
producción de imágenes técnicas y sus modos de recepción. A partir de ahí avanzamos sobre 
nuevos formatos audiovisuales que se realizan a partir de los medios locativos. Finalmente, 
apuntamos algunas reflexiones con base en las observaciones realizadas sobre un conjunto de 
proyectos artísticos que integran la categoría de audiovisuales locativos.

Palabras clave: 
Medios locativos; dispositivo cinematográfico; audiovisual locativo.
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Ao longo da história dos meios técnicos de comunicação, nunca um processo 
de disseminação de uma determinada tecnologia ocorreu tão rapidamente 
e com tanta intensidade quanto o que presenciamos hoje com a expansão 
das mídias móveis"1". Em pouco mais de uma década, as telas touchscreen dos 
telefones celulares e tablets multifuncionais, os navegadores GPS acoplados 
aos painéis dos automóveis, assim como as zonas wifi com acesso liberado em 
locais públicos, deixaram de ser novidade e se apresentam hoje perfeitamente 
integrados ao ambiente das metrópoles comunicacionais.

Há cerca de dez anos, o termo “locative media”, apropriado para o português 
como “mídias locativas”"2", surgia como uma resposta tanto ao controle militar 
das tecnologias de mapeamento e geolocalização quanto à estética des-
corporificada da arte com mídias digitais. Por essa via, os artistas de mídias 
locativas reivindicavam através de seus trabalhos o mundo para além das 
telas dos computadores e das galerias de arte como território para criação de 
experiências estéticas que surgiam sob o aporte das tecnologias computacionais 
móveis. À medida que se tornam acessíveis a parcelas cada vez mais amplas da 
sociedade, novas possibilidades expressivas surgem motivadas pelas formas de 
apropriação experimental operadas sobre dispositivos e serviços baseados em 
tecnologias móveis, as quais expressam motivações e finalidades que de longe 
superam as expectativas de funcionalidade para as quais foram originalmente 
previstas pelas empresas e demais organizações institucionais responsáveis por 
sua fabricação e comercialização.

No campo das artes, o uso de tecnologias e serviços de comunicação móvel 
incentiva a incorporação das propriedades somáticas e performáticas do 
corpo humano como elemento central de diversas manifestações estéticas 
contemporâneas. Por essa via, a especificidade de áreas que trabalham com 
a produção de imagens técnicas, como o cinema e a televisão, também 
se expande, criando zonas difusas com os domínios da arte conceitual, da 
performance, dos videogames, da intervenção urbana, dentre outras formas 
culturais.
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Quando colocadas em perspectiva, as imagens técnicas (visuais, sonoras e táteis) 
que se mostram nas telas dos aparatos tecnológicos móveis, nos fazem perceber 
que, em seu conjunto, tais imagens surgem como fenômenos que respondem 
a certas urgências do dispositivo contemporâneo (AGAMBEN,2009), dentre 
as quais se destacam os desejos por trânsito e mobilidade, mas também – e 
paradoxalmente – por espacialização e territorialização, conforme veremos.

Assim, presenciamos a emergência de um estágio em que potencialmente pode-
se estar sempre vinculado a espacialidades e temporalidades múltiplas. Seria este 
um sintoma do “estado de celular” (NORBIM, 2010, p. 63), sobre o qual passam a 
operar novas lógicas de produção e consumo, de controle e liberdade, e também 
de éticas e estéticas tecnológicas (SANTAELLA, 2007) as quais indicam modos 
específicos de inscrição da subjetividade através de usos e apropriações táticas 
sobre tecnologias de comunicação conectivas e móveis. 

Em linhas gerais, as observações realizadas ao longo deste trabalho tratam de 
algumas questões referentes aos impactos que o aumento do consumo de mídias 
computacionais móveis vem ocasionando em diferentes áreas, em especial no 
campo da produção estética. A perspectiva adotada enfoca as transformações 
que estão ocorrendo tanto no processo de produção de imagens técnicas 
quanto nos seus modos de recepção. Por esse caminho, buscamos apontar 
algumas características técnicas, estéticas e narrativas em projetos de arte que 
promovem a combinação entre mídias computacionais móveis e  novos formatos 
audiovisuais.

Na primeira parte do texto discorremos sobre o processo de audiovisualização 
da cultura (KILPP, 2010) como um fenômeno que enuncia, pelo menos, duas 
tendências: a primeira aponta para um processo de “libertação” das imagens 
técnicas, que passam a se “desprender” e a “deslizar” entre as mídias, à medida 
que se multiplicam os recursos de produção, distribuição e acesso audiovisual; 
a segunda, traça um movimento no sentido inverso, isto é, de territorialização 
e espacialização, à medida que as imagens passam a se apresentar “vinculadas” 
a territórios físicos geográficos. Na segunda parte, discorremos sobre os efeitos 
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das mídias móveis na produção de audiovisuais, apresentando casos de 
projetos de arte que integram a categoria de audiovisuais locativos. Na terceira 
parte, traçamos alguns apontamentos sobre as características de recepção dos 
audiovisuais locativos em comparação com o dispositivo cinematográfico clássico 
(BAUDRY, 1983), trazendo à tona questões referentes à integração do corpo do 
espectador e dos estímulos do ambiente externo como parte da experiência de 
consumo do audiovisual.

1 MULTIPLICAÇÃO DE TELAS

Vivemos, atualmente, um intenso processo de audiovisualização da cultura 
(KILPP, 2010), ocasionado, sobretudo, pelo aumento  da presença de hardwares 
e softwares de produção e pós-produção de imagens técnicas, bem como das 
redes de distribuição e compartilhamento audiovisual. Nesse cenário, chama 
a atenção o fato de que tudo se apresenta, potencialmente, como superfície 
para veiculação de imagens técnicas: atualmente a imagem encontra grande 
facilidade para habitar praticamente quaisquer tipos de interfaces, desde as 
fachadas de prédios ao próprio corpo humano. Assim, as imagens parecem se 
“libertar” de seus suportes de origem, passando a circular em todas as direções e 
a penetrar em todas coisas. 

Não mais restritas às quatro arestas que delimitam as telas de todos os tipos 
– uma herança do quadro pictórico – as imagens desfrutam agora de uma 
condição inédita: elas podem, literalmente, deslizar de uma superfície para outra 
– conforme vemos no vídeo do projeto TAT Open Innovation"3" – em que uma 
imagem é transferida de um telefone celular para o outro, estabelecendo novas 
relações de produção, distribuição e consumo audiovisual.
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Figura 1: Compartilhamento de imagens entre telefones celulares.
Fonte: <http://www.tat.se/blog/future-of-screens-experience-video> Acesso em: 06 jun. 2012.

No entanto, e ainda como consequência do fenômeno de multiplicação das 
possibilidades de circulação e acesso a conteúdos imagéticos através de variados 
suportes, passamos a também perceber um movimento que, paradoxalmente 
e a contrapelo da desterritorialização generalizada, indica processos em que 
as imagens tornam-se cada vez mais territorializadas e espacializadas. Tal 
tendência está intimamente vinculada à expansão dos usos operados sobre 
as mídias móveis (mas que não se restringem somente a eles), que pautam 
uma certa tendência em promover, tecnicamente, a associação de conteúdos 
informacionais às materialidades e territorialidades dos espaços urbanos.

Instaura-se, dessa maneira, um tal estado de ubiquidade e pervasividade 
das imagens técnicas, que, somado à expansão do consumo de mídias 
computacionais móveis, gera como consequência a emergência de estéticas 
que mesclam a territorialidade de espaços físicos à efemeridade e leveza que 
caracterizam a (i)materialidade dessas imagens.

Processos de espacialização de imagens técnicas ocorrem através de técnicas de 
projeção audiovisual em escala gigantesca sobre edifícios, conhecidas também  
como building projections (Figura 2), que oferecem experiências estéticas 
imersivas através de seus impressionantes efeitos de trompe-l’oeil. 

http://www.tat.se/blog/future-of-screens-experience-video
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Figura 2: Building projection 555 Kubik.
Fonte: <http://www.urbanscreen.com/usc/41> Acesso em: 06 jun. 2012.

Ainda, intervenções urbanas como as realizadas pelo grupo de artistas Graffiti 
Research Lab"4", que geram graffitis tecnológicos sobre fachadas de prédios com 
o uso de projetores e canetas laser (Figura 3), oferecem exemplos de como as 
imagens audiovisuais transformam o mobiliário urbano em enormes superfícies 
de enunciação imagética.

Figura 3: building projection Graffiti Research Lab.
Fonte: <http://raa-aar.posterous.com/?page=3> Acesso em: 06 jun. 2012.

http://www.urbanscreen.com/usc/41
http://raa-aar.posterous.com/?page=3
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No outro extremo, encontramos as máquinas que se acoplam ao corpo e criam 
interfaces vestíveis, como o protótipo Sixth Sense (Figura 4) desenvolvido por, 
Pranav Mistry, que permitem projetar imagens sobre qualquer superfície, 
dispensando o uso de telas convencionais para realizar tarefas como digitar 
mensagens de texto, acessar o e-mail, desenhar, escrever, fazer chamadas de 
telefone, fotografar etc.

Figura 4: Sixth Sense.
Fonte: <http://wire.kapitall.com/investment-idea/ted-ideas-sixth-sense-technology-investments/>. 

Acesso: em 06 jun. 2012.

Ainda, aplicativos para telefone celular e tablets como o Layar e o Wikitude, 
que promovem a integração entre tecnologias de realidade aumentada 
e geolocalização, apresentam a possibilidade de mostrar, visualmente, 
uma variedade impressionante de dados infográficos geolocalizados nas 
proximidades do lugar em que o o usuário do dispositivo móvel está situado, 
promovendo fusões entre territórios físicos e informacionais (Figura 5).

http://wire.kapitall.com/investment-idea/ted-ideas-sixth-sense-technology-investments/
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Figura 5: Aplicativo Layar de realidade aumentada.
Fonte: <http://eurodroid.com/pics/layar_paid_layers_2.png> Acesso em: 06 jun. 2012.

Em paralelo, surgem redes sociais móveis, como o Foursquare (Figura 6), 
que incentivam o compartilhamento de informações sobre lugares, além de 
permitirem a indexação digital de fotografias, comentários e outros tipos de 
conteúdo, tornando-os disponíveis para outros indivíduos portadores de mídias 
computacionais móveis.

Figura 6: Foursquare.
Fonte: imagem capturada pelo autor.

http://eurodroid.com/pics/layar_paid_layers_2.png
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Em conjunto, os exemplos citados inauguram novos tipos de usos e apropriações 
sociais dos espaços, ao mesmo tempo em que estabelecem novas relações 
de trocas informacionais pós-midiáticas, muito distantes dos modelos que 
vigoraram ao longo do século XX.

2 AUDIOVISUAIS LOCATIVOS

Segundo Epstein (2009), na medida em que se tornam mais comuns os 
dispositivos portáteis com funções multimídia e de localização (GPS), as narrativas 
via mídias móveis que se realizam sobre espaços geográficos começam a 
despontar como um gênero em si, trazendo à tona uma série de questões sobre 
como, na contemporaneidade, as qualidades inerentes a essas tecnologias são 
usadas para a  criação de experiências estéticas inéditas até então – ainda que, 
paradoxalmente, grande parte deste caráter de inovação possa ser atribuído ao 
resgate de funções encontradas em formas culturais antigas.

O termo “narrativas terrestres”, ou “terratives”"5",  é usado por Epstein para 
modalidades narrativas que se estabelecem a partir da fusão entre territórios 
físicos geográficos e dados informacionais, demandando o uso de mídias 
móveis para acessá-las. As narrativas terrestres encontram referência em formas 
culturais recentes, como os podcasts e os Alternate Reality Games"6", como 
também remontam a formas culturais antigas, dentre as quais: os áudio-guias 
utilizados em museus e em passeios turísticos e o Teatrophone, que consistia em 
um sistema de transmissão à distância de performances teatrais e óperas que 
utilizava a rede de telefonia como meio. 

Ainda, as narrativas terrestres se apresentam como um campo fértil para 
analisarmos os efeitos e as consequências das práticas sociais vinculadas à 
utilização de mídias móveis em processos de produção e consumo de imagens 
técnicas na contemporaneidade. 
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Os projetos de mídias locativas com finalidades narrativas e que utilizam 
elementos audiovisuais encontram correspondência nos trabalhos de audio 
walk de Janet Cardiff, realizados na década de noventa do século XX e início dos 
anos dois mil, em que os participantes usavam fones de ouvido e escutavam 
gravações sonoras com instruções como: “caminhe até o final do corredor”, “vá 
em direção às escadas”, “olhe pela janela” etc. Segundo Cornelio (2010), apesar 
de não haver uso de GPS nos audio walks, as orientações sonoras correspondem 
ao deslocamento espacial do participante da experiência, provocando uma 
experiência de imersão intensa. 

Em termos conceituais, os audio walks são muito parecidos com projetos mais 
recentes, como em A machine to see with (2010), do grupo Blast Theory, em 
que os participantes se cadastram para participar de um “filme” no qual atuam 
como “protagonistas” e cujo enredo gira em torno do planejamento e da 
realização de um assalto a banco. Trata-se de uma experiência cinematográfica 
sem a presença de imagens audiovisuais: via ligações de telefone celular, os 
participantes interagem com uma “voz” que lhes faz perguntas e lhes solicita 
que realizem tarefas e tomem decisões. Enquanto isso, eles se deslocam a pé e 
exploram regiões da cidade conforme instruções que vão sendo dadas ao longo 
das ligações telefônicas.

No site do Blast Theory"7", o projeto A machine to see with (2010) é classificado 
como “cinema locativo” (locative cinema). Esse termo se mostra adequado para 
projetos que combinam o uso de mídias locativas e técnicas cinematográficas. 
Contudo, tendo em vista que outras modalidades audiovisuais podem ser 
desenvolvidas a partir dessas mesmas combinações de técnicas e de tecnologias, 
porém, enfocando propostas conceituais distintas, decidimos adotar a expressão 
audiovisual locativo como estratégia de ampliação do espectro de abrangência 
conceitual.

Em síntese, definimos audiovisuais locativos como projetos artísticos que utilizam 
funções de geolocalização e de multimídia presentes em celulares e em outras 
mídias móveis para a produção de experiências audiovisuais. Nestes projetos, 
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a experiência audiovisual geralmente se realiza a partir de pequenos trechos 
de conteúdo que se encontram virtualmente espalhados pelo espaço urbano. 
Portanto, para acessá-los, é necessário deslocar-se até esses pontos. O principal 
papel do dispositivo móvel utilizado em projetos de audiovisual locativo é guiar 
o indivíduo até cada um dos locais em que os conteúdos estão disponíveis, 
geralmente através de uma interface gráfica na qual é possível acessar um mapa 
e também através de instruções sonoras. Quando o indivíduo chega até a posição 
geográfica, o conteúdo é acessado – por exemplo, um trecho de vídeo é liberado 
para ser assistido. Portanto, uma das principais características dos audiovisuais 
locativos diz respeito ao fato de que o conteúdo acessado pelo participante faz 
referência ao ambiente em que se encontra física e geograficamente posicionado.

Um dos primeiros projetos que reúne essas características e que apresenta a 
combinação entre trechos de vídeos e uso de GPS é o filme Nine Lives, lançado 
em 2008 e produzido pelo artista de novas mídias Scott Hessels. Em entrevista 
concedida às pesquisadoras de comunicação Karla Brunet e Marilei Fiorelli (2008), 
Hessels afirma que o filme foi captado em formato digital de alta definição (HDV) 
e que os equipamentos utilizados nas gravações foram os mesmos de produções 
convencionais para cinema e televisão, assim como a equipe, composta por cerca 
de cinquenta pessoas, também seguiu o mesmo modelo adotado nas produções 
para esses meios. O filme é apresentado através de nove segmentos – cada um 
correspondendo a um dos bairros da cidade em que o filme foi gravado. Os 
trechos são apresentados na forma de flashbacks e, conforme o depoimento de 
Hessels, seguem uma estrutura não-linear de organização, ou seja, não havendo, 
portanto, uma ordem pré-determinada para assisti-los. 

Além de Nine Lives, há ainda outros casos de experiências cinematográficas que 
tomam forma em telas de telefones celulares e operam sob o conceito de fusão 
entre espaço informacional e espaço físico. O aplicativo para celular Walking 
Cinema: Murder on Beacon Hill, desenvolvido pela companhia norte-americana 
Untravel Media"8", se baseia no documentário para televisão Murder at Harvard, 
de Eric Stange, para criar uma versão geolocalizada da história do assassinato 
de George Parkman, ocorrido no ano de 1849, em Boston, nos Estados Unidos. 
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A história impressiona até hoje pela brutalidade do fato – Parkman teria 
sido executado a pancadas e seu corpo esquartejado – e também por toda a 
repercussão em torno do julgamento, que terminou com a condenação de John 
Webster à pena de morte por enforcamento – Webster era um professor de 
química da universidade Harvard, em cujo laboratório foram encontradas partes 
do corpo de Parkman.

Segundo informações que podem ser obtidas no site da empresa, o aplicativo 
visa promover uma fusão entre cinema, passeio turístico e teatro participativo. 
Além disso, também no site encontramos uma lista de objetivos que guiaram o 
processo. O primeiro deles diz respeito ao desafio de adaptar o documentário 
televisivo a uma experiência com mídias móveis que toma como base a própria 
estrutura do filme, fortemente baseada em aspectos geográficos da cidade em 
que o fato ocorreu. Outro objetivo foi buscar preservar a “profundidade” da história 
quando transposta para uma mídia como o telefone celular, tendo em vista as 
limitações em termos de qualidade sonora e dimensões reduzidas da imagem. 
Ainda, um outro desafio imposto pelo projeto seria o de determinar a melhor 
duração para o filme que seria assistido por um espectador em deslocamento, 
sem que este perdesse as principais linhas narrativas da história. 

Outras informações relevantes que podem ser encontradas no site da companhia 
dizem respeito à repercussão do aplicativo na imprensa, em que se destaca 
a menção obtida na edição de 2010 do Boston Film Festival como o primeiro 
aplicativo para iPhone a ganhar um prêmio em um festival de cinema, além de 
também ter recebido o prêmio New Media Documentary, neste mesmo evento"9".

3 APONTAMENTOS SOBRE OS MODOS DE CONSUMO DE 
AUDIOVISUAIS LOCATIVOS

Ao analisarmos as características de recepção presentes nos modos de consumo 
de audiovisuais locativos, chama a atenção, primeiramente, o aspecto de ruptura 
com o dispositivo cinematográfico tradicional, descrito por Baudry (1983) e 
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outros autores, no qual o espectador se vê imobilizado em seu assento enquanto 
as imagens em movimento desfilam à sua frente. 

Nos projetos de audiovisual locativo observados ao longo deste texto, à medida 
que o indivíduo deve, literalmente, se deslocar pelo espaço físico como parte 
do protocolo de acesso ao conteúdo, uma aproximação deste tipo de consumo 
audiovisual se efetua menos com o cinema propriamente dito e mais com o 
campo da arte performática, com as derivas situacionistas ou, ainda, com os 
passeios turísticos a cidades e museus guiados por áudio.

Seguindo essa linha de comparação entre o dispositivo clássico do cinema 
e o novo paradigma que se estabelece através do consumo de audiovisuais 
locativos, observamos que estes últimos avançam na contramão da tradição que 
institui a necessidade de um ambiente escuro e blindado a estímulos sensoriais 
externos à sala de cinema, visto que tais estímulos são tidos como prejudiciais à 
experiência imersiva do espectador cinematográfico. Sentado confortavelmente 
na poltrona da sala de cinema, o espectador deve ter seu corpo “apagado” para 
que as imagens na tela ganhem “vida”.

Nos projetos antes referidos, o fato de que as cenas tenham sido filmadas nos 
mesmos lugares em que o espectador deve estar localizado para assisti-las, 
incentiva que os estímulos sensoriais do ambiente – e portanto externos ao 
filme – sejam incorporados à experiência, contribuindo, portanto, para aumentar 
a experiência imersiva do espectador. Se a cena do filme se passa em uma rua 
movimentada, os sons dos automóveis e das pessoas que conversam ao redor, 
os aromas e a temperatura do ambiente criam uma atmosfera que hospeda e 
modela a narrativa fílmica. 

Por outro lado, o confronto que se cria a partir dos choques entre a percepção 
das imagens exibidas na tela do telefone celular (ou do equipamento portátil em 
que o audiovisual é executado) e aquelas que chegam ao indivíduo através dos 
estímulos emanados do ambiente conduz a uma experiência estética sui generis, 
marcada pelo hibridismo e pela descontinuidade entre os dois níveis de percepção 
sensorial. Assim, o sentido da visão compartilha seu papel hegemônico com o 
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tato, o olfato e a audição, envolvendo o corpo do espectador em um ambiente 
que aproxima a experiência cinematográfica das formas artísticas baseadas na 
performance ao vivo, como o teatro e os happenings.

Como forma cultural, os audiovisuais locativos estão ainda circunscritos ao 
campo da experimentação artística, não havendo qualquer garantia de que 
seus formatos sejam assimilados num curto prazo pelos mercados da indústria 
do entretenimento ou de outras áreas. Ainda, observamos nos audiovisuais 
locativos características que os difereciam dos modos tradicionais de consumo 
audiovisual mas que, contudo, são similares às de outras formas culturais. Por 
exemplo, encontramos nos audiovisuais locativos uma afinidade com as técnicas 
de realidade virtual, no sentido de que estas propõem a construção de mundos 
imaginários hiper-realistas, nos quais os indivíduos podem entrar e experimentar 
uma “outra” vida. Os audiovisuais locativos, em certa medida, operam como 
dispositivos de captura desse desejo de penetrar mundos ficcionais, no entanto, 
não se trata de “entrar” em ambientes fabricados por operações de software, mas 
fazer com que estes “transbordem” para “fora” das mídias e invadam o espaço da 
vida cotidiana com suas ficções. 

Por fim, um outro aspecto que podemos vislumbrar a partir de uma observação 
preliminar sobre os projetos aqui referidos aponta para uma situação em 
que a tela (e junto da tela, as próprias imagens) parecem avançar rumo ao 
desaparecimento. Se atentarmos para os projetos antes referidos, por exemplo 
os projetos Nine Lives e Walking Cinema, observamos que, de fato, há sons e 
imagens técnicas a serem percebidos através do aparelho móvel; contudo, estes 
elementos são de certa maneira precários, sobretudo quando comparados aos 
formatos mais tradicionais de cinema e televisão. Tudo se passa como se eles 
não quisessem, de fato, envolver o espectador, tal como acontece no ambiente 
imersivo da sala de cinema e, mais recentemente, nas CAVEs de realidade 
virtual, mas, pelo contrário, parecem operar pela via do “desaparecimento”. 

Portanto, não é sobre o espaço da representação que reside a sua força expressiva 
– este quase não se dá a ver; é no movimento que as coisas acontecem: no 
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movimento que se enuncia na trajetória de um ponto georreferenciado a outro; 
ou naquele que se produz através de um oscilar da atenção, ora concentrada nas 
imagens da tela do telefone (espaço da representação propriamente dito), ora 
dedicada a perceber os estímulos sensoriais irradiados pelo ambiente físico.  

De certa forma, podemos pensar que é mais como uma experiência “interior” que 
estes audiovisuais acontecem do que propriamente através de estímulos visuais e 
sonoros emitidos de “fora” para “dentro”. Eles não são propriamente “percebidos”, 
mas, por outro lado, são “sentidos”, ou, ainda, visam gerar um tipo de experiência 
em que o espectador acessa a história através de uma mediação técnica que não 
exclui, mas integra o ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo apresentamos algumas reflexões sobre os efeitos 
ocasionados pela disseminação de tecnologias computacionais móveis na 
sociedade contemporânea, dando especial enfoque às novas formas de consumo 
de produtos audiovisuais que se realizam aportadas por essas mídias. Abordamos 
o processo de audiovisualização da cultura como um fenômeno que enuncia 
um duplo movimento: por um lado, o processo de “libertação” das imagens 
técnicas, que passam a circular entre as mídias, na medida em que se multiplicam 
os recursos de produção, distribuição e acesso audiovisual; por outro lado, um 
movimento no sentido inverso, isto é, de territorialização e espacialização das 
imagens técnicas, na medida em que estas passam a se apresentar “vinculadas” a 
territórios físicos geográficos.

Em seguida, apresentamos algumas questões relativas à produção de narrativas 
móveis, que começam a despontar com um gênero em si, trazendo à tona 
questões sobre como o uso de tecnologias computacionais móveis estão sendo 
usadas na criação de experiências estéticas. Ainda, nessa mesma seção, definimos 
o conceito de “audiovisuais locativos” como formatos que utilizam funções de 
geolocalização e de multimídia presentes em celulares e em outras mídias móveis 
com a finalidade de criação de experiências audiovisuais. 
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Na parte final, discorremos sobre as rupturas que os audiovisuais locativos 
promovem com o dispositivo cinematográfico clássico. Nesse ponto, destacamos 
a característica de deslocamento espacial como o fator que estabelece uma 
forma de consumo de audiovisual que se opõe à passividade do espectador 
tradicional, isto é, no sentido de busca pela atenuação das atividades do corpo 
com a finalidade de maximizar os estímulos sensoriais produzidos pelo aparato 
cinematográfico.  Também as características dos ambientes em que audiovisuais 
locativos são consumidos, em lugares abertos, ruidosos, iluminados, contrariam 
a escuridão e o isolamento acústico das salas de cinema. No dispositivo 
cinematográfico tradicional o ambiente deve ser “apagado” para que as 
imagens da tela grande ganhem “vida”. Já no consumo de audiovisuais locativos 
observamos uma inversão nessa lógica, pois é a própria tela (e as imagens nela 
exibidas), que tende à fragmentação e ao desaparecimento, abrindo espaço 
para que os estímulos irradiados pelo ambiente possam se integrar como parte 
fundamental da experiência de consumo desses audiovisuais.

Por fim, o tamanho da tela do celular e – algo que não comentamos mas que 
deve ser acrescentado – as constantes interrupções ocasionadas pelas interações 
do indivíduo com o ambiente (o trânsito de carros e pedestres, por exemplo) e 
com o próprio aparelho (eventuais chamadas e mensagens que chegam durante 
a experiência) acabam criando um modo fragmentado de consumo desses 
formatos audiovisuais, demandando certos tipos de habilidades cognitivas que se 
aproximam daquelas que se fazem presentes, por exemplo, quando navegamos 
na internet ou quando jogamos videogames. Dessa maneira, emergem processos 
de subjetivação que se efetuam através do consumo simultâneo entre diferentes 
tipos de meios.

Ainda, cabe ressaltar que, ao tratarmos de alguns projetos artísticos que se 
enquadram na categoria de audiovisuais locativos, optamos por conferir 
especial ênfase àqueles que apresentam, através de suas interfaces gráficas, 
imagens audiovisuais propriamente ditas. Contudo, projetos como A machine to 
see with, do grupo Blast Theory, que operam exclusivamente com informações 
sonoras, encaminham questões interessantes para pensarmos na viabilidade 
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de produzirmos experiências audiovisuais sem o uso de imagens, ou, de outra 
maneira, para refletirmos sobre o potencial imagético que as narrativas áudio-
guiadas apresentam.

NOTAS

1. Por “mídias móveis” compreende-se o conjunto de equipamentos e serviços baseados em tecnologias 
computacionais de telecomunicação móvel e de acesso a redes telemáticas, que se multiplicam nas 
sociedades contemporâneas. Ao longo do texto, também utilizaremos como sinônimo os termos “mídias 
computacionais móveis”, "dispositivos móveis", dentre outros.  "voltar"

2. O conceito de “mídias locativas” faz referência a processos de interação social gerados a partir da 
articulação entre meios computacionais móveis e territórios geográficos. "voltar"

3. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=g7_mOdi3O5E> Acesso em: 06 jun. 2012. "voltar"

4. Disponível em: <http://graffitiresearchlab.com/>. Acesso em: 06 jun. 2012. "voltar"

5. O termo “terratives” resulta da junção das palavras territory (território) e narrative (narrativa). "voltar"

6. Os Alternate Reality Games (ARGs), ou jogos de realidade alternada, são experiências narrativas que se 
realizam com o aporte simultâneo de múltiplas mídias, tendo em vista transcender a especificidade de cada 
uma delas para melhor envolver o jogador em um ambiente imersivo, que, no limite, toma o “mundo real” 
como sua plataforma de ação. "voltar"

7. Disponível em: <http://www.blasttheory.co.uk/bt/work_amachinetoseewith.html>. Acesso em: 06 jun. 
2012. "voltar"

8. Disponível em: <http://www.untravelmedia.com>. Acesso em: 06 jun. 2012. "voltar"

9. http://www.untravelmedia.com/hire/1/walking_cinema. "voltar"
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Resumo:
A cultura digital traz um novo contexto de comunicação para as marcas. Por meio de pesquisa 
bibliográfica e levantamento de cases relacionados ao coletivo criativo Porta dos Fundos, 
que produz esquetes de humor veiculados em um canal do YouTube, são apresentadas as 
características dessas produções, embasadas por um referencial teórico, demonstrando a 
viralização do conteúdo e sua aproximação das marcas. Isso transformou a plataforma em uma 
opção de veiculação de vídeos de Branded Content e de visibilidade para marcas como Spoleto, 
Fiat e Netimóveis.

Palavras-chave: 
Cultura digital, entretenimento, branded content, marcas, Porta dos Fundos.

Abstract:
Digital culture brings a new context to brand communication. Through academic research and 
case analysis related to the creative collective Porta dos Fundos, that produces humor sketches 
transmitted via a Youtube channel, the production characteristics are presented with a basis on 
theoretical framework, demonstrating the content viralization and its approach to the brands. 
This turned the platform into an option for Branded Content videos and for visibility for brands 
such as Spoleto, Fiat and Netimóveis.

Keywords: 
Digital culture, entertainment, branded content, brands, Porta dos Fundos.

Resumen:
La cultura digital trae un nuevo contexto de la comunicación para las marcas. Mediante busquedas 
bibliográficas y analisis de casos del colectivo Porta dos Fundos, que produce esquetes de humor 
para Youtube, son presentadas sus características basados en un referente teórico, para mostrar 
la viralización del contenido y su aproximación a las marcas. Esto transformó la plataforma en una 
opción para ubicar los videos de Branded Content y de visibilidad para marcas como Spoleto, Fiat 
y Netimóveis.

Palabras clave: 
Cultura digital; entretenimiento; branded content; marcas; Porta dos Fundos.
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O Porta dos Fundos é um coletivo criativo que produz conteúdo audiovisual para 
a internet. Apesar de ter menos de um ano de existência, tornou-se um canal no 
YouTube que conta com mais de um milhão de inscritos. O conteúdo, a princípio 
de entretenimento com base no humor, acabou atraindo a atenção de marcas 
que vislumbraram a possibilidade de uma nova forma de comunicação. 

Com base nisso, apresenta-se antes da exposição do case, uma breve 
contextualização teórica a fim de se elucidar o cenário comunicacional que 
propiciou essa aproximação entre conteúdo de entretenimento e marcas.

Henry Jenkins (2009, p. 19) aponta que diante da convergência das mídias, 
“toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor 
é cortejado por múltiplas plataformas de mídia”. De fato, os meios de massa, 
frente à convergência, perdem espaço para as mídias digitais e isso muda as 
características do conteúdo persuasivo e de sua veiculação. Chris Anderson 
(2007, p. 131) já afirmava que, em termos de distribuição e consumo, “a aposta 
mais segura é partir do princípio que tudo acabará por ficar disponível”. Com 
isso, a informação, sobretudo a publicitária, se perde em meio a tanto conteúdo, 
dispersando a atenção do público, o que também foi constatado por Adler e 
Firestone (2002, p. 19), que enfatizam: “embora a quantidade total de informação 
possa continuar crescendo, a quantidade de atenção humana é limitada”. Nesse 
sentido, captar a atenção do consumidor torna-se uma tarefa cada vez mais 
difícil para os anunciantes. Se antes as marcas buscavam na sua comunicação 
obter bons índices de share of mind"1", agora elas almejam o share of time, ou seja, 
pretendem ter uma pequena parcela de tempo e atenção do receptor, para que 
ele seja impactado pela comunicação mercadológica em meio a um volume de 
conteúdo cada vez maior e mais diluído entre as múltiplas plataformas. Jenkins 
(2007, p. 29-30) acrescenta que na cultura da convergência, “os consumidores 
são incentivados a procurar novas informações e fazer novas conexões em 
meio a conteúdos de mídia dispersos”. As múltiplas plataformas digitais, ao 
mesmo tempo em que propiciam uma maior interatividade e participação do 
consumidor, também favorecem novas formas de abordagem menos intrusivas 
por parte dos anunciantes, tais como storytelling e branded content, por exemplo, 
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sendo esse último, abordado neste estudo. A internet, então, como confirma 
Ivan Botero (2010, p. 14), “fez a mudança, a ruptura ou mais complexamente ‘a 
disruptiva’ de um modelo de comunicação e de negócio que tinha de um lado 
as empresas (de notícias, entretenimento etc.) e de outro um conglomerado de 
pessoas agrupadas sob o conceito de massa”. A comunicação de massa, de um 
para muitos, agora é de muitos para muitos. Há que se considerar a participação 
do receptor no processo comunicacional. O prosumer, produtor e consumidor 
de informação, torna-se cada vez mais crítico e mais cortejado pelas marcas, que 
ainda enfrentam vários desafios para detectar a melhor forma de abordagem 
em sua comunicação com o público-alvo, como também observa Rogério 
Covaleski (2010, p. 50), que afirma que “as mídias de tecnologia interativa devem 
redimensionar o impacto das peças publicitárias tradicionais e as marcas estão 
buscando formas de trabalhar proativamente”"2".

As redes sociais online favoreceram o que Raquel Recuero (2011) denomina a ‘Era 
da Hiperconexão’. De acordo com a autora (2011, p. 16), “ao mesmo tempo essas 
conversações públicas também oferecem um substrato para novas formas de 
serviços, marketing e publicidade mais direcionados e mais conversacionais”. Isso 
favorece a experimentação de novas dinâmicas comunicacionais em termos de 
narrativas e utilização de meios, sobretudo os digitais, com foco nas redes sociais. 
Ainda segundo Recuero (2011, p. 16), “a era do relacionamento é o novo momento, 
um novo contexto, onde consumidores estão em rede, comentando, discutindo, 
participando”. Isso não quer dizer que antes o consumidor não tinha voz, mas 
essa voz foi amplificada pela tecnologia mais acessível, pela hiperconexão em 
rede e por todo o contexto da cultura colaborativa. 

Marcela Costa (2010) acrescenta que o novo consumidor quer descobrir ao invés 
de ser descoberto, ele quer “fazer parte”.  As redes sociais notadamente tornam-se 
canais de comunicação do consumidor com a marca, tanto para elogios, quanto 
para reclamações, muitas vezes substituindo canais oficiais de comunicação 
como o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor das empresas. 
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O YouTube, os blogs e o Orkut são exemplos dessa nova cultura. Entre 
pérolas e bizarrices, podemos encontrar consumidores manifestando 
suas vozes sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre marcas 
e disponibilizando suas opiniões para o mundo inteiro. Por isso, se 
antes o marketing, as indústrias midiáticas e publicitárias utilizavam 
uma abordagem intrusiva, agora precisam dialogar utilizando uma 
abordagem participativa. Precisam também compreender que a 
cultura do espectador, cada vez mais, reconfigura-se na cultura do 
participador, ou cultura participativa, na qual o poder de transmitir é 
distribuído e compartilhado por todos (COSTA, 2010, p. 110).

Além das redes sociais citadas acima, o Facebook e o Twitter tem propiciado 
o diálogo dos consumidores com as empresas. O receptor não é mais uma 
massa desconhecida; ele é cada vez mais crítico, participante e segmentado. 
Os softwares de pesquisa disponibilizam informações cada vez mais refinadas 
e qualitativas sobre o público, ou seja, as marcas não se comunicam mais com 
números, traduzidos em pontos de audiência, mas sim com pessoas.

Gil Giardelli (2011, p. 57) corrobora com essa ideia, enfatizando que embora 
a tecnologia seja a alavanca da comunicação online, esse universo “trata de 
pessoas, e não de sistemas e máquinas. [...] Nas redes, falamos de vivências e 
não de negócios. Trocamos ideias e não anúncios. As empresas estão de olho 
nessa relação mais estreita com o cliente”. Nesse sentido, outras estratégias 
e abordagens vêm sendo testadas a fim de se criar formatos e conteúdos que 
misturem entretenimento e informação com uma comunicação mais sutil e 
menos invasiva/disruptiva, que favoreça, ainda, o compartilhamento e viralização, 
na busca por mídia espontânea para os anunciantes, como explica Eric Messa 
(2011, p. 71):

Esse novo modelo de comunicação que está promovendo uma 
revolução no mercado publicitário é baseado na participação e no 
envolvimento dos usuários da rede. Consiste, fundamentalmente, 
em estratégias para estimular a propagação espontânea de uma 
mensagem. Esta mensagem por sua vez, não está contida em um 
formato publicitário propriamente dito. A mensagem deve estar 
inserida no processo de interação e comunicação com os usuários da 
rede.

Esse breve aporte teórico explicita o ambiente digital que proporcionou 
o surgimento do Porta dos Fundos. A viralização do conteúdo acabou por 
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aproximar o coletivo a marcas que se interessaram por uma comunicação 
diferenciada por meio de Branded Content, o que será melhor explicado durante 
a apresentação do objeto desta pesquisa.

1 DA VIRALIZAÇÃO DA PIADA AO BRANDED CONTENT

O Porta dos Fundos é um coletivo criativo idealizado por Antonio Tabet, Fábio 
Porchat, Gregório Duvivier, Ian SBF e João Vicente de Castro. O grupo, composto 
por cerca de 30 profissionais entre elenco, roteiristas, editores, social media e 
outras funções, produz conteúdo audiovisual para a internet, veiculado em um 
canal de vídeo do YouTube. São lançados dois esquetes semanais, com duração 
média de três minutos, às segundas e quintas-feiras (PORTA DOS FUNDOS, 2013, 
online). 

Na contracapa do livro Porta dos Fundos (2013), que acaba de ser lançado pela 
Editora Sextante, e que compila o roteiro dos esquetes do coletivo, Luiz Fernando 
Veríssimo descreve as características das produções da equipe:

A turma do Porta não se priva de apelar, vez que outra, para 
fantasias – de super-heróis, de profetas barbudos, de Jesus Cristo 
–, mas a maior parte do seu humor é feito por pessoas normais em 
roupa de todo dia (em situações anormais e dementes, é verdade, 
mas poderiam ser você e eu). O tal desnudamento progressivo do 
humorismo brasileiro que deu na geração do Porta, filha da internet, 
também deu na valorização da palavra, no texto, acima de tudo.

Esse foi o primeiro passo para o sucesso do coletivo: encontrar o conteúdo 
e a abordagem adequados ao público da internet. Uma mistura de histórias 
cotidianas, críticas e humor garante conteúdo de entretenimento que, graças à 
plataforma utilizada para a veiculação – o YouTube – propicia a viralização e a 
audiência do Porta dos Fundos.

Quando pensamos em viralização nas redes sociais pensamos quase 
sempre em conteúdo. [...] Alguns conteúdos são mais relevantes 
que outros e a decisão sobre isso depende de uma porção de 
fatores distintos, improváveis e imprevistos, de caráteres sociais, 
políticos econômicos e regionais. Mas, quanto mais um conteúdo 
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consegue ser comum e ao mesmo tempo especial para as pessoas, 
mais possibilidades ele tem de viralizar. [...] Pensando em outros 
adjetivos, normalmente vídeos virais, lembro‐me também de 
ENGRAÇADO, BIZARRO, REFLEXIVO, REVOLTANTE, MOBILIZADOR, 
SURPREENDENTE, FOFINHO, SENSUAL e PROVOCANTE [grifo do 
autor] (BLACK, 2011, p. 76-77).

Os esquetes produzidos pelo coletivo Porta dos Fundos fazem uso, sobretudo, 
do conteúdo engraçado e bizarro, conquistando a atenção e simpatia do 
público e assim, estimulando o compartilhamento. Eyder Borges (2011, online), 
entretanto, acrescenta que o marketing viral não pode ser conceituado apenas 
pela capacidade rápida de difusão da mensagem; é preciso partir do princípio 
que o viral contamina, contagia as pessoas e por consequência deste contágio, as 
pessoas passam a “espirrar” ideias em outras pessoas e que essas repassam para 
outras e assim sucessivamente, formando uma cadeia epidêmica.

Apesar de não haver uma fórmula para se obter esse resultado de 
compartilhamento, Dan Greenberg (2010, online), co-fundador e CEO – Chief 
Executive Officer da Sharethrough, uma agência de propaganda de social videos, 
afirma que para se tornar um viral, um vídeo precisa atender a três pré-requisitos: 
motivação psicológica para o compartilhamento – emoções, identidade ou 
informação –, fácil compartilhamento, usando plataformas acessíveis e populares 
[como o YouTube] e dados de pesquisa sobre os canais de distribuição e seu 
público [tradução nossa].

De acordo com o site Porta dos Fundos (2013, online), “entre muitas conquistas, 
e em menos de um ano de existência, a Porta dos Fundos tornou-se o canal 
brasileiro na internet a atingir mais rapidamente a marca de 1 milhão de 
inscritos e venceu o prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de 
‘Melhor Programa de Humor Para TV’”. Causa estranheza o prêmio na categoria 
TV, mas o grupo migrou da televisão para a internet e se autodefine, ainda no 
site, como “um coletivo criativo que produz conteúdo audiovisual voltado para 
a web com qualidade de TV e liberdade editorial de internet”. Tal ‘liberdade’ 
por vezes é colocada em cheque. De acordo com uma reportagem publicada 
na revista VEJA (2013, online), o promotor Anderson Alves não pediu a retirada 
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do ar, mas solicitou que o acesso a um dos esquetes, que apresentava teor 
sexual, fosse restrito para maiores de 18 anos. Em entrevista ao O GLOBO (2013, 
online), Fábio Porchat, um dos criadores do coletivo, afirmou que não se oporia 
à restrição do conteúdo a uma faixa etária, mas enfatizou que a reclamação 
partiu de apenas uma pessoa. “Estamos aguardando a decisão, mas não acho 
que o conteúdo fere a moral de ninguém. Tem tanta coisa pior na internet. [...] 
Além disso, a pessoa precisa ir até o nosso canal para ter acesso ao vídeo. Não é 
como na TV aberta, que você fica exposto ao que está passando na hora”. Ainda 
segundo O GLOBO (2013, online),

o canal “Porta dos Fundos” já teve dois vídeos retirados do ar por 
um curto período de tempo. Um deles continha a palavra “pornô” no 
título e, no outro, uma revista masculina aparecia em alguns frames. 
Em ambos os casos, os clipes foram bloqueados pela ferramenta 
automática que não permite conteúdo pornográfico. Após ter sido 
contatado pelo canal de humor, o YouTube liberou os conteúdos, já 
que não violavam os termos de uso do site.

Outras polêmicas acerca dos esquetes produzidos e veiculados pelo Porta dos 
Fundos envolvem marcas como a do refrigerante Dolly, a operadora de telefonia 
celular Tim e a Rede de restaurantes Outback. As empresas, entre outras, foram 
ironizadas nos vídeos do coletivo. Antonio Marchese, diretor de marketing do 
Outback, em entrevista em vídeo cedida à Plataforma ProXXima"3" (2013, online) 
se posiciona a respeito de como as marcas devem se comportar perante esses 
acontecimentos:

A gente não se sentiu atacado de maneira alguma. As marcas tem 
que estar muito mais preocupadas com a qualidade do serviço e 
do produto que elas estão entregando, porque a internet está aí, as 
pessoas estão aí, as redes sociais estão aí pra te cobrar, te mandar 
a fatura. Essas oportunidades acontecem e as empresas tem que 
tomar uma decisão, se elas querem um resultado a curto prazo de 
se associar a qualquer coisa que esteja em evidência ou esteja sendo 
uma tendência muito forte naquele momento, ou se elas tem um 
caminho consistente, de longo prazo, baseado nos valores.

A PróXXima divulga alguns números e características do Porta dos Fundos, 
que devem ser levados em conta pelas marcas mencionadas nas produções: 
“Uma fórmula nova de humor, cerca de 100 vídeos no YouTube, média de dois 
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milhões de visualizações por vídeo. Uma linguagem diferente, que conquistou 
os internautas brasileiros”.

As marcas acima não enxergaram uma oportunidade nos esquetes com críticas, 
contudo, outro case de ironização de marca, o vídeo sobre o atendimento na rede 
de restaurantes Spoleto (figura 1), motivou uma decisão estratégica da empresa 
na resposta ao vídeo, sendo que a polêmica resultou em uma aproximação do 
coletivo às marcas e ao Branded Content.

Figura 1: Vídeo ironizando o atendimento da rede Spoleto
Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=Un4r52t-cuk. Acesso em: 06 ago. 2013

Teresa Levin (2012, online) explica em uma reportagem veiculada na Meio & 
Mensagem, que o sucesso do viral que ironizava o atendimento nas franquias 
(mais de 400 mil page views na ocasião) fez com que a rede de restaurantes 
procurasse o coletivo ‘encomendando’ uma continuação, desta vez divulgando 
o serviço e o atendimento ao cliente:

Ao ver no ar, no dia 13 de agosto [de 2012], o vídeo de humor - 
na época com apenas 300 visualizações - criado pela Porta dos 
Fundos, que tem como sócio o comediante Fabio Porchat, o Spoleto 
propôs uma parceria. Sugeriu o patrocínio do canal da produtora 

http://www.youtube.com/watch?v=Un4r52t-cuk
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no YouTube e alteração do nome do viral para Spoleto e ainda 
encomendou o vídeo Spoleto 2 – o retorno, que entrou no ar [...] 
no site Kibe Loco. O objetivo da rede de restaurantes é valer-se da 
oportunidade para ativar o SAC da empresa. “A pressão faz parte do 
nosso modelo de negócio e da correria de uma refeição executiva, 
mas não toleramos um atendimento ruim, nem que os clientes se 
sintam tão pressionados como mostra de forma bem humorada o 
filme”, explica o diretor de marketing e franquia do Spoleto Antonio 
Moreira Leite.

Aproveitando-se do conteúdo ligado ao entretenimento e do grande poder 
de viralização do canal, a rede Spoleto estrategicamente soube transformar o 
problema em oportunidade, lançando mão do Advertainment, também chamado 
de Branded Content, que consiste em uma integração entre a publicidade e o 
entretenimento na representação de valores intangíveis da marca.

Depois do sucesso do caso Spoleto, outras empresas vislumbraram o Branded 
Content no Porta dos Fundos como estratégia de comunicação. A agência Life, 
por exemplo, buscou a parceria do Porta dos Fundos para uma campanha para 
a Rede Netimóveis. A ação lançou mão da cultura colaborativa, já que antes da 
produção do vídeo, mobilizava o público a contribuir com ideias por meio da 
página da empresa no Facebook. A melhor resposta foi transformada no esquete 
‘Você ainda mora com seus pais?’ gravado pelo coletivo, e que pode ser visualizada 
no canal do YouTube da agência Life"4". José De Filippo, presidente da unidade 
Netimóveis de Belo Horizonte, em entrevista ao site Adnews (2013a, online), 
afirma que “a Netimóveis sempre inovou em suas campanhas e fazemos o mesmo 
nessa campanha ao buscar a força de um grupo com destaque na mídia nacional 
para trabalhar um importante produto do mercado imobiliário, ainda mais de 
uma forma tão ousada e bem humorada”. Isso demonstra que as empresas estão 
vislumbrando a oportunidade de exposição em canais alternativos e inovando 
no tipo de conteúdo e abordagem do seu público.

A Fiat também contratou a equipe de humoristas para uma campanha 
comemorativa dos onze anos da empresa como líder de vendas no Brasil. 
Foram criados três vídeos"5" (considerados pela empresa como uma websérie), 
todos brincando com o conceito de liderança, para mostrar, segundo a Adnews 
(2013b, online), “que todo mundo é líder em alguma coisa, mas só a Fiat é 
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líder em vendas no país há mais de uma década”. Fernando Taralli, presidente 
da VML – agência de São Paulo – em entrevista à plataforma ProXXima (2013, 
online) fala da estratégia da empresa na utilização do canal do coletivo: “Mas 
como é que você faz uma ação com o Porta dos Fundos? Você tem o formato 
que você conhece, que já está em voga, que outras marcas já fizeram, que é o 
merchandising, mas a gente se desafiou a fazer algo  novo: aí nasce a websérie”. 
Vale lembrar que o merchandising editorial ou product placement já é uma 
tentativa antiga de inserção publicitária não interruptiva que ganhou espaço 
em filmes e em novelas, mas nesse caso, o produto é “amarrado” à narrativa, 
ao contrário do Branded Content, onde o anunciante gera o conteúdo de 
entretenimento, como no exemplo acima, onde a websérie foi especialmente 
produzida para o anunciante.

Pablo Vidal, diretor de marketing da LG, também em entrevista à ProXXima, traz 
a sua experiência com o canal e fala da relação da comunicação da marca com 
o approach do humor:

Eu acredito que para conversar você tem que entrar no tom de voz, 
no tom de comunicação das pessoas. E nesse sentido começamos a 
procurar parceiros, pessoas, que poderiam representar muito esse 
espírito de pensar grande. E apareceu a Porta do Fundos. Na hora em 
que você quebra essa barreira através do humor, traz um conteúdo 
legal, que é diferente, que traz uma pegada diferente, eu acho que 
mostra a marca muito mais próxima, muito mais natural. Mostra a 
marca que também erra.

A fala de todos os executivos citados reitera a disposição das empresas em 
aceitarem o desafio de uma nova forma de comunicação publicitária, com 
linguagem atual e mais próxima do novo consumidor a fim de captar sua 
atenção de maneira leve, gerando conteúdo de entretenimento que também 
pode divulgar intrinsicamente, alguns dos valores intangíveis da marca. Com 
isso, percebe-se o quão experimental ainda é a comunicação e a definição de 
formatos nas plataformas digitais. Adequações são necessárias, já que não se trata, 
simplesmente, de transferir uma fórmula de um meio de massa para a internet. 
Cada meio tem suas características e peculiaridades. Há que se considerar, 
também, que as ferramentas disponibilizadas pelas redes sociais corroboram 
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para que se transforme números em informação, ou seja, no ambiente digital as 
avaliações de feedback são mais instantâneas.

É importante lembrar que, apesar de estar em evidência atualmente, o Branded 
Content, segundo Mello (2010), teve origem na década de 1970, quando a Coca-
Cola fez o spot ‘The Real Thing’, com o The Carpenters, que ficou no topo da 
Billboard. Ainda fazendo uma retrospectiva histórica, o autor elucida que

o termo (brand entertainment ou brand content) começa ser 
realmente usado em 2001 com o lançamento do The Hire, a fantástica 
série de 8 curtas-metragens da BMW produzidos para a internet, 
dirigida por diversos diretores de cinema, entre eles Guy Ritchie, e 
estrelado por Madonna, Marilyn Mason entre outros. O sucesso é tão 
grande que The Hire ganha o primeiro Titanium Lions de Cannes em 
2003, quebra com tudo que estava sendo produzido em publicidade 
e rapidamente seu modelo de estratégia é copiado por concorrentes 
e empresas de outros setores (MELLO, 2010, online).

Dourado (2010, p. 124) afirma que o Branded Content pode ser considerado como 
uma resposta do entertainment marketing na solução de determinados problemas 
da comunicação atual. “As mídias sociais oferecem uma gama de ferramentas 
dirigidas à obtenção de uma maior sutileza na integração de conteúdos que 
divulgam a marca e, ao mesmo tempo, divertem os usuários”. Assim, o autor reitera 
que o conteúdo de entretenimento promove uma comunicação não intrusiva, 
característica das mídias digitais, e com esse recurso, as empresas conseguem 
publicizar seus valores de maneira sugestiva e, ainda, considerando-se o melhor 
dos resultados, fazer com que esse conteúdo seja tão atrativo de maneira que 
seja espontaneamente compartilhado e viralizado.

Rafael Mello (2010, online) afirma que “o cenário atual é bastante propício para 
o desenvolvimento do branded entertainment ou brand content [ou Branded 
Content], onde criar conteúdos relevantes que o público queira consumir é usado 
como estratégia”.  A partir daí, os papéis são invertidos: “as marcas tornam-se 
atrativas o suficiente para fazerem os consumidores virem atrás delas. Isso faz 
com que as empresas percebam a importância do share of heart, que é a criação 
de vínculo afetivo do consumidor com a marca”. Estando no coração e não 
somente na mente das pessoas, as marcas conseguem, então, estabelecer uma 
comunicação mais próxima e mais humanizada.



Marcas e porta dos fundos: da piada ao branded content

182OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

sumário

Em entrevista a Meaghan Edelstein (2010, online), três executivos ligados à 
campanha ‘Happiness Machine’ da Coca-Cola, dão dicas para se desenvolver 
ideias passíveis de viralização. São eles: AJ Bristein, Global Senior Brand Manager 
da Coca-Cola, e Paul McClay e Paul Iannacchino, respectivamente Diretor de 
Estratégias Interativas e Diretor de Criação da Definition 6, agência responsável 
pela campanha.

- Uma boa história leva tempo para ser desenvolvida. Tenha tempo 
para o brainstorm e desenvolva sua ideia para pessoas que vão se 
identificar com ela e querer compartilhá-la, disse Iannacchino;
- Observe os vídeos online para ver o que faz sucesso e o que não 
faz. Frequentemente os web videos mais populares tem algo que 
provocam uma reação, disse Brustein;
- O processo de brainstorm  tem que ser divertido, leve e não controlado. 
Você nunca sabe quando uma boa ideia irá surgir. Geralmente as 
melhores ideias acabam vindo de pequenos fragmentos durante o 
processo, afirmou McClay [tradução nossa].

Tais dicas são, na verdade, um direcionamento para os anunciantes, mas os 
resultados de ações desse tipo podem ser supreendentemente bons ou não. 
Eles não dependem mais unicamente do emissor, mas sim do envolvimento do 
consumidor com a marca e da relevância do conteúdo para o público-alvo, o 
que vai estimular ou não a sua participação e, como consequência, motivá-lo ao 
compartilhamento do conteúdo de entretenimento gerado pela marca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura digital e a convergência das mídias trouxeram um novo cenário 
comunicacional, sobretudo para as marcas, que necessitam fazer uma 
comunicação persuasiva. A multiplicidade de canais faz com que as estratégias 
convencionais nem sempre sejam as mais adequadas. Outras plataformas são 
disponibilizadas e o grande desafio é utilizá-las de maneira adequada. Muitas 
vezes as ações e/ou campanhas são feitas de maneira experimental, sem se 
ter a oportunidade de mensuração de ROI – Return of Investment (retorno do 
investimento).
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Outra questão a ser considerada na comunicação publicitária atual é o perfil 
do público-alvo, que se torna cada vez mais segmentado. Algumas marcas 
optam por nichos de públicos, ou clusters, para otimizar o seu investimento 
ao anunciar. Há que se considerar que esse público hoje tem poder de voz. 
A internet 2.0 trouxe uma maior interatividade e a cultura da convergência 
propiciou o surgimento dos prosumers, produtores e receptores de conteúdo. 
Assim, a comunicação das marcas não está mais somente na mão das empresas. 
O público tem poder de voz e se conscientiza disso cada vez mais. As redes 
sociais online, dente elas o Facebook, o Twitter, o YouTube e até mesmo o Orkut, 
além dos blogs, favoreceram ainda mais a expressão do consumidor. Alguns 
canais como o Twitter e as páginas institucionais no Facebook tornaram-se 
praticamente uma extensão dos SACs – Serviços de Atendimento ao Consumidor 
das empresas. Para tanto, é necessário que as instituições estejam atentas 
ao conteúdo veiculado nessas plataformas e tenham suporte em termos de 
recursos técnicos e humanos para uma resposta ágil e correta ao consumidor 
que se manifesta por tais canais. Uma boa dose de bom senso, estratégia de 
comunicação e sensibilidade podem levar a empresa a transformar um suposto 
problema em oportunidade. Caso contrário, ela pode estar fadada a alguns 
problemas em sua imagem, em sua estratégia de branding.

De olho no buzz e na viralização de conteúdo, sobretudo de vídeos, muitas 
empresas solicitam ‘vídeos virais’ às suas agências. Fato é que a produção 
de um vídeo nem sempre se reflete na viralização do mesmo. A divulgação 
exponencial depende da aceitação do público, da relevância do conteúdo para 
ele e da motivação e facilidade de compartilhamento. Não há uma receita. 
Alguns profissionais dão ‘dicas’, algumas colocadas durante este artigo, mas 
nem sempre as receitas de sucesso de uma marca são garantia para o sucesso 
de comunicação de outras. Não depende da empresa, depende do público.

O Branded Content, frente a todo esse contexto comunicacional, parece ser 
uma boa alternativa de comunicação publicitária. Aliando o entretenimento 
ao branding de maneira não interruptiva, ao contrário do que sempre se fez na 
mídia convencional, e propiciando conteúdo relevante e, mais uma vez, de fácil 
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compartilhamento, as marcas podem se destacar na conquista da atenção do 
consumidor e conseguir resultados surpreendentes frente ao investimento feito 
em comunicação.

Percebe-se, entretanto, o quão experimental ainda é a comunicação e a definição 
de formatos nas plataformas digitais. Adequações são necessárias, já que não 
se trata, simplesmente, de transferir uma fórmula de um meio de massa para 
a internet. Cada meio tem suas características e peculiaridades. Em termos de 
resultados de audiência, vale considerar que as ferramentas disponibilizadas 
pelas redes sociais corroboram para que se transforme números em informação, 
ou seja, no ambiente digital as avaliações de feedback podem ser mais qualitativas 
e instantâneas  do que nos meios convencionais, desde que se saiba trabalhar 
com os dados de pesquisa disponibilizados.

O Porta dos Fundos é um coletivo que nasceu com a proposta de entretenimento, 
mas devido à plataforma utilizada – o YouTube –, bem como o tipo de conteúdo 
que agrada ao público, conseguiu cair nas graças de algumas marcas que 
souberam vislumbrar a oportunidade de uma comunicação estratégica e 
diferenciada com seu público-alvo.

NOTAS

1. Nível de conhecimento de uma marca. Percentual de conhecimento de uma marca (DICIONÁRIO DE 
MÍDIA, online). "voltar"

2. Vários cases são conhecidos, sobretudo no meio publicitário, como o do banco Bradesco, que respondeu 
uma reclamação de um cliente feita via redes sociais em forma de poesia, também com uma poesia, ou 
ainda, o garoto de 19 anos que criou a personagem Gina Indelicada nas redes sociais online, utilizando a 
marca da empresa fabricante de palitos de madeira. "voltar"

3. A ProXXima é uma revista veiculada em plataforma digital derivada da Meio & Mensagem, que reúne 
notícias, cases, artigos e tendências sobre marketing digital, redes sociais, mobile e negócios na Internet. 
Pode ser acessada pelo endereço <www.proxxima.com.br>. Anualmente também acontece um evento 
presencial com o mesmo nome. "voltar"

4. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=On-Lc2YaKFU>. Acesso em: 06 mar. 2014. "voltar"

http://www.proxxima.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=On-Lc2YaKFU
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5. Os vídeos estão disponíveis nos seguintes links: Líder <https://www.youtube.com/watch?v=WF-
Ci0kr6ds>; Quem é o Líder? <https://www.youtube.com/watch?v=rMiuq7MoWXw> e Líder de torcida 
<https://www.youtube.com/watch?v=8vi-TpwO-mU>. Acesso em: 06 mar. 2014. "voltar"
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Resumo:
Os autores abordam a formação profissional em propaganda. Discutindo as origens dos cursos 
superiores desta área no Brasil, consideram que estudos de arte e estética desenvolvem a 
criatividade dos futuros profissionais. Eles se baseiam, sobretudo, em conteúdos de programas de 
estudos voltados ao estímulo de consumo em produtos de alimentação. Nesse sentido, discutem 
a influência que os itens alimentares tiveram na representação artística. A simples observação 
da arte publicitária atual em campanhas de alimento nos dias que correm revela uma relação 
com a natureza morta em períodos anteriores ao da arte moderna. Nesse sentido, o estudo da 
publicidade focado na necessidade de consumo de produtos alimentares serve ao propósito 
para demonstrar como o estudo da arte complementa esta formação.

Palavras-chave: 
Publicidade; formação em publicidade; arte; estética; natureza morta; consumo; campanhas de 
alimentos.

Abstract:
The authors discuss the formal training in advertising. Addressing origins of these Brazilian 
college courses, they suppose that studies of art and aesthetics in art may improve creativity of 
future professionals. Based on the contents of study programs aimed at stimulating consumption 
in food products, both discuss the influence that food items have in artistic representation. 
Nowadays, it seems evident a relation among the advertising art in food campaigns and still-life 
before modern art. In this way, the study of advertising focused on the need for food consumption 
can show how the study of art complements this professional training.

Keywords: 
Advertising; training in advertising; art; aesthetics; still life; consumption; food campaigns.

Resumen:
Los autores discuten la formación en publicidad. Hablan de los orígenes de estos cursos 
universitarios en Brasil, y asumen que el estudio del arte y de la estética puede mejorar la 
creatividad de los futuros profesionales. Basados en el contenido de los actuales programas 
de estudio diseñados para estimular el consumo de productos alimenticios, los dos creen en 
la influencia que la comida tiene en la representación artística. Hoy día, parece evidente una 
relación entre el arte de la publicidad y la naturaleza muerta de antes del periodo modernista. Así, 
el estudio de la publicidad orientada a las necesidades de consumo de alimentos puede mostrar 
cómo el estudio del arte complementa dicha formación.

Palabras clave: 
Publicidad; formación en la publicidad; el arte; la estética; naturaleza muerta; el consumo; 
campañas de alimentos.
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A formação em publicidade depende também do aprendizado de arte. 
Um conhecimento que não deve se limitar à superficialidade. O futuro 
profissional deve ser poupado da mera cronologia histórica. Deve ser instado, 
principalmente, a refletir sobre os movimentos que estão na base das mudanças 
que se desdobraram na arte moderna. Ou que posteriormente desaguaram na 
arte contemporânea. Não de maneira esparsa e aleatória, mas com método, 
orientação sequencial e acesso a um conteúdo específico, que possibilite 
entender porque a ideia de arte alcança outras manifestações da expressão 
humana. Bom exemplo disso são as relações subjetivas entre natureza-morta e 
a criação publicitária em anúncios de alimentos. 

Desde o Renascimento, a partir da ascensão da burguesia, do declínio gradual 
de importância social da nobreza, da expansão e das conquistas em ultramar, a 
Europa deparou-se com novos produtos advindos de regiões recém-descobertas. 
Produtos que levaram, sobretudo, ao desenvolvimento de novos hábitos de 
consumo. Consequentemente, surgiram novos modos de representação de um 
cotidiano já recheado dessas novas descobertas, desses novos produtos, desses 
novos modos de ser e estar em convívio constante com eles. E, naturalmente, 
quando se desenvolvem novas técnicas de representação desse novo cotidiano, 
começa-se a ver uma série de símbolos transpostos para o que se transmite pela 
arte. 

O surgimento da tinta a óleo na pintura, por exemplo, dentro dos padrões 
clássicos de representação que orientavam o mundo renascentista, foi uma 
revolução frente às possibilidades desejáveis de verossimilhança com os objetos 
pintados. Para, além disso, implicou uma possibilidade de comercialização das 
obras artísticas, favorecendo o mecenato, pois a nova classe social, a burguesia, 
também queria estar representada na arte. Arte que começava a tornar-se 
portátil, a partir de um novo suporte: o quadro com tela de tecido, muito mais 
leve do que os até então usuais painéis em madeira.

Terá sido a partir dessa nova realidade material da arte, entre os Séculos XVI 
e XVII, que emerge um novo gênero de representação. Gênero que ficará 
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conhecido como "natureza morta". A origem dessa denominação nunca foi 
muito bem esclarecida. A ponto de um dos autores mais importantes da história 
da arte dedicar menos de três linhas em um verbete que a classifica como uma 
“composição pictórica que representa flores, frutos, objetos variados, difundida 
especialmente no século XVII”. (ARGAN, 2003, p. 448).

Autores de menor importância quase sempre repetem a mesma classificação. 
O certo é que frutas, objetos, livros, cenas de banquetes, mesas postas, flores, 
principalmente, vão se integrar às formas de representação artística já em pleno 
período barroco. Pode ser entendida como uma alternativa de acesso à arte pela 
classe burguesa, que também começava a se comportar como a aristocracia, sem 
saber exatamente como ostentar essa familiaridade. O gênero de algum modo 
facilitava acesso e compreensão à arte. 

Bem provável que a classificação se originou na França, “nature morte”. Ou 
pode ter vindo da Itália, “natura morta”. Quase desnecessário transcrever a 
designação espanhola, “naturaleza muerta”. Mas ninguém explicou até hoje 
por quê em inglês quer dizer exatamente o contrário, “still live”. Também em 
alemão, “still-leben”. Ou, em dutch, “stilleven”. Todavia, a classificação em russo, 
“Натюрморт” (q. s. p. “natsiur-mort”), pode sugerir que o termo, com essa 
concepção de “coisa morta” tenha sido inventando na França, já que era de onde 
chegava toda influência dessa área de estudos até o início do Séc. XX.

Estudos mais atualizados já começam a questionar uma concepção que nunca 
definiu claramente o sentido do que está dizendo. Caso, por exemplo, de uma 
recente publicação de WITTMANN (2010). A obra, dedicada a esse gênero 
de criação artística, analisa 170 trabalhos desse gênero, criados entre 1895 
e 1925 por ninguém menos que Pablo Picasso. Chama atenção a transcrição 
de um comentário do próprio artista que, de algum modo, deixa claro o que 
representam, do lado da arte, as designações eruditas: “eu me utilizou para essas 
representações de tudo que está disponível e do que me dá vontade, e tudo deve 
servir em forma, cor e volume para isso; apenas isso”. (WITTMANN, 2010, p. 34)
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O que importa, nessa linha de raciocínio, é a natureza da representação 
(tenha ela o nome que tiver), e uma possível relação com as imagens atuais de 
algumas criações de publicidade, notadamente em campanhas de alimentos. 
É visível a semelhança entre os dois conjuntos de representação. Não se quer, 
naturalmente, fazer uso da comparação para justificar uma certa circunstância 
artística da publicidade. A evidente semelhança entre esses conjuntos determina 
um fulcro de análise em dois patamares: em um primeiro patamar, sobre o qual 
se localizam questões estéticas; e sobre um segundo, onde se situam questões 
práticas de uso.

Quanto às questões estéticas – que podem ser muitas e de variado interesse – 
certamente se pode dizer que dificilmente os criativos de publicidade terão intuído 
simplesmente repetir a arte do Séc. XVII. Quanto às questões práticas, também se 
pode dizer que esse gênero de imagem se propõe, sobretudo, a destacar o que 
está vendendo. Fora dessas considerações o que resta é a conjectura “inteligente”, 
que há de sobra em incontáveis exercícios, sem aplicação no mundo real.

Caso, por exemplo, de Malaguzzi (2006) ao se referir a Les cinq sens, obra 
de Jacques Linard. (Figura 1) Esta, como incontáveis outras representações 
semelhantes, tem servido para excitar especulações não completas a respeito 
da natureza e circunstância desse gênero artístico.
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Figura 1: “Natureza Morta” (1638) – Jacques Linard

A obra apresenta um conjunto de frutas frescas e flores ladeando uma partitura 
de música junto a cartas de um baralho, uma bolsa aberta com algumas moedas 
ao lado e pequena quadro de uma paisagem, além de uma caixa fechada e outros 
objetos de decoração dispostos sobre uma mesa. Como assinala Malaguzzi (2006, 
p. 227), tais elementos representativos, no conjunto, buscam informar sobre 
determinada qualidade de fruição da vida a partir da correspondente posse e 
contato com os mesmos. O que propicia uma forma diferenciada e especial de 
viver, experimentar sensações novas e, principalmente, ter acesso à arte e ao 
conhecimento, antes exclusivo da aristocracia.

Desse modo a arte também passa a estar relacionada ao que se destinava ao 
consumo. A alimentação, como fonte de prazer e objeto de consumo necessário 
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à existência humana, também começa a ser representada nas artes. Com isto, 
a natureza morta assume papel importante na relação com ideal de consumo 
do meio burguês. Nesse sentido, o fotógrafo publicitário brasileiro, José Carlos 
França (2002), identifica uma relação dialógica visual entre pinturas de natureza 
morta e as fotografias da publicidade. Isso possibilita afirmar que as origens 
da fotografia publicitária na representação das cenas de produtos estáticos, 
mostrando-os prontos para o consumo, obedece à mesma lógica das cenas de 
natureza morta sobre o consumo burguês entre os séculos XVI e XVII.

Mas cumpre dizer que o que se convencionou como "natureza morta" na arte só 
é, de fato, "morta", por conta da erudição somada aos estudos de História da Arte 
para classificar métodos, escolas, suportes, materiais, modos de representação e 
tudo o mais que compreende a simulação idealizada da realidade. Essa "natureza", 
não é necessariamente "morta" porque é algo que já foi subtraído dos espaços 
próprios em que se geram essas formas. Seria como dizer que um simples 
pinheiro, ainda que represente um "pinheiro vivo", também é uma simulação de 
alguma coisa que, por ter sido subtraído ambiente que o gerou, já não está mais 
vivo. O que consagra, por isonomia de sentido, uma incoerência na História da 
Arte. Mas isto já é outra estória...

Para ir mais longe nesse raciocínio, deve-se ver, por exemplo, o "Catre de Arles" 
(1885), no qual o artista representa um modesto quarto de dormir, com uma 
cama toda em madeira crua. Que vem a ser essa cama? "Natureza morta"? Por 
que não? Afinal a madeira terá sido retirada de árvores que já não existem mais 
no momento da representação. Mas essa natureza pode ser o que for, desde 
que não se comprometa o sentido da representação e a forma concebida com 
imputações "inteligentes" que servem apenas para desvalorizar a criação do 
artista. (Figura 2)
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Figura 2: "O Catre de Arles" (1888) – Vincent Van Gogh

Assim também é com tudo que consta das representações de alimentos, quais 
sejam frutas, legumes, grãos, azeites, vinhos, cervejas, chás, águas e outras 
bebidas. Ou com flores, pães, ovos e assim por diante. De sorte que "natureza 
morta" serve apenas como mero indicativo conceitual daquilo que está 
representado.

Se antes esse papel de difusor simbólico das imagens do capitalismo podia 
ser imputado à pintura, como insistiram durante tanto tempo alguns autores, 
hoje o mesmo papel pode ser atribuído às imagens da publicidade, enquanto 
imagens legítimas de um universo de consumo. Universo que se apropria do 
fazer técnico de aspectos artísticos, gerando um conflito entre a arte tradicional, 
que é única enquanto arte contemplativa, e a arte gerada pelos padrões de 
produção e consumo do mundo contemporâneo. Assunto que já se esgotou 
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na pauta de discussões de incontáveis intelectuais, como Marcuse, Benjamin e 
Adorno.

Nessa perspectiva, uma obra emblemática da arte contemporânea faz-se 
revelar, entre outras, como marco da relação entre consumo e natureza morta. 
Com a expansão do consumo de bens após a segunda metade do Século XX, 
concomitante à crítica sobre a produção industrial em série, que "contaminaria" 
o universo artístico, assiste-se à performance individual de Andy Warhol. O 
artista, na sequência de uma embalagem que desenvolveu sob encomenda 
para um fabricante de sopa enlatada, produz, em 1962, as "200 latas de sopas 
Campbell". (Figura 3)

Relembrar a performance individual de Andy Warhol no contexto do período 
que marca a pop-art é sempre uma aventura. Nem tanto por ter sido o artista 
– ele próprio – um pólo criador, como a principal referência estética para tudo 
o mais que se produziu na época, entre os estreitos limites que separavam arte 
e mercado. Até hoje polêmico, o assunto ainda requer muito estudo a respeito. 

 
Figura 3: "200 Campbell's Soup Cans" (1962) – Andy Warhol
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Essa obra, resultante de um trabalho meramente comercial, sugere uma discussão 
sobre o que representava, até então o trabalho de natureza comercial, e o que 
passaria a representar, a partir daí, o trabalho de natureza comercial inserido 
na perspectiva da arte em uma obra plástica. Ressalte-se que terá sido nessa 
perspectiva que o autor, uma proeminente figura do universo das artes visuais 
durante os anos de 1960 e 1970, passaria de algum modo a "reciclar" as próprias 
criações em novas produções expressivas.

Ainda assim, cabe uma indagação: qual das duas produções é mais arte, qual 
delas representa a hiper valia da notoriedade, qual tem menos conteúdo 
simbólico? Pois quando se vê a representação da produção original, (Figura 4) 
não se concebe nada além do gênio criativo do artista. Mesmo que esse trabalho 
seja puramente comercial. No entanto, como se vê a composição secundária, 
realizada com base na obra original da embalagem, (Figura 3) depara-se com 
uma deliberada iniciativa de apropriação da primeira, apenas porque a primeira 
remete a um trabalho, na época, já notório. Que é mais expressivo em Warhol: a 
composição das 200 latas, ou a embalagem original? Basta essa resposta para se 
entender que há mais “conjectura” que efetiva conclusão a respeito.

 
Figura 4: "Embalagem, Campbell Co." (1962) – Andy Warhol
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De acordo com Malaguzzi (2006, p. 57), a obra de Andy Warhol enseja, em 
alegoria, uma natureza morta. Será? Segundo o autor, essa representação, pela 
experimentação artística da arte pop, é signo da crise dos sentidos da arte e 
de sua relação com o mundo capitalista. A imagem do alimento, no caso uma 
marca de sopa enlatada, torna-se canal da sacralização da pintura de natureza 
morta. Simultaneamente, demonstra uma afirmação do capitalismo mediante 
imagens utilizadas para impulsionar a venda de qualquer mercadoria. O autor 
ainda afirma que tudo é explorado obsessivamente pela publicidade, em uma 
sociedade que vive na perspectiva da abundância do consumo.

Também segundo ele, a relação entre arte e consumo intermediada pela 
fotografia publicitária em campanhas de alimentos, como representação de 
natureza morta, mostra um processo crescente "individualizante" do sujeito social 
na vida capitalista. Passando a construí-lo como "ser desejante”, ou “ser aspirante” 
de um universo de consumo que foi constantemente se transformando desde 
a Renascença até os anos 1970, com a consolidação dos mercados de consumo 
globalizados. Como, por exemplo, o arranjo visual de apresentação de um 
objeto de consumo alimentar, em cena inanimada, mas "hiperreal". É o modo de 
apresentação do Big Mac, item de fast food mais consumido em todo o mundo. 
(Figura 5)

Quem estuda o fenômeno contemporâneo do consumo deve, sobretudo, 
esforçar-se muito para não contaminar o estudo com o próprio entusiasmo. Na 
verdade, esse fenômeno está de tal forma impregnado em toda humanidade 
que é quase impossível refletir sobre ele sem atribuir valor, classificar ou revelar 
um entendimento pessoal a respeito. O que, em si, é um risco. Primeiro, porque 
nem sempre a experiência pessoal é determinante, ou definitiva. Depois, 
porque quase sempre há mais de uma explicação para uma mesma questão. 
Discutiremos essa questão, com mais vagar, ao fim deste capítulo.
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Figura 5: Big Mac

A partir das imagens até aqui apresentadas torna-se possível realizar conexões 
mais aprofundadas entre arte, publicidade, publicidade de alimentos e consumo. 
Elas possibilitam, em parte, discutir sobre as novas formulações estéticas 
que, no mundo contemporâneo, invadem as representações dos alimentos 
anunciados em campanhas de varejo. Do mesmo modo que manifestam 
formas de entendimento da cultura de consumo alimentar, a partir das imagens 
gastronômicas, por exemplo.

Segundo Chiachiri Filho (2008, p. 75-76), nas fotografias gastronômicas as cores 
contrastantes e a luminosidade das imagens fotografadas, que em si já possuem 
uma função publicitária, dão um hiperrealismo, criando o fenômeno de tensões 
entre os elementos cromáticos e de luz que imprimem qualidades icônicas às 
imagens produzidas. O autor, respaldado em Santaella (2001), classifica como 
"figura estereótipo", o resultado dessas imagens tratadas, por configurarem um 
esquema visual a partir de estereótipos criados por seus autores. Mas ao mesmo 
tempo indicam signos que aludem para além das realidades dos contextos 
apresentados, ou "figura sui generis", que implicam uma ação de movimento que 
as compõem, imprimindo alguma personalidade a singularidade nelas. Isso se 
observa pelo fato de que tais refeições compreendem a formação de sentido de 
um espetáculo, fortemente necessário ao apelo de anúncios de alimentos.

A gastronomia, por exemplo, trouxe para o cotidiano a idéia de que 
simplesmente “comer não tem glamour”. Isto significa, entre outras coisas, 
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que o alimento entendido como necessidade básica do ser humano é 
praticamente “dispensável”. O entendimento dessa constatação aberrante 
está na possibilidade de considerar uma espécie de “hierarquia dos pratos de 
comida”. Isto é, qualquer coisa que se come em casa porque se está com fome é 
muito diferente (e inferior) a tudo que é servido nos chamados restaurantes de 
linhagem. (AQUINO, 2003, p. 71)

Quando se remete à idéia “restaurante”, projeta-se sempre uma imagem da 
singularidade do lugar. Essa singularidade, por sua vez, remete à uma escala 
hierárquica entre “restaurantes”. No topo dessa escala estão os grandes espaços 
gastronômicos, sofisticados e refinados que, por sua vez, excluem tudo à volta e 
onde não sobra sequer o espaço para o prato de sopa que se consome em casa. 
Mas até mesmo o prato de sopa que se consome em casa, quando é derivado 
de uma marca de macarrão pré-pronto, depende de um referencial de imagem 
que tem conexão com tudo o que há de mais sofisticado e refinado, entre os 
melhores restaurantes do mundo.

Afinal, na escala das hierarquias que consolidam “valores” para o consumo que 
“qualifica a diferença” destaca-se, sobretudo, uma imagem determinada por 
estética de efêmera duração, que de algum modo constrói uma importância 
que não é verdadeira e, sim, falsa. Mas que depende desse atributo conhecido 
como “glamour”, ou falso valor para consolidar – em tempo muito exíguo – 
um modo de ser ou um “estilo” que estabelece quem se aproxima ou se afasta 
dele. Pois glamour é, antes de tudo, uma encenação idealizada e, portanto, 
uma condição falsa, que reduz a realidade à quimera de uma representação 
meramente fantasiosa. Mas é necessário, essencial e indispensável como 
estratagema de exibição da imagem que fixa a idéia de “falsa importância”, 
como de “falsa necessidade” e também de “falsa hierarquia”.

O consumo de alimentos, desse modo, também se deixou invadir pelo “glamour”, 
complicando ainda mais o entendimento daquilo que separa a necessidade real 
do alimento do meramente, chame-se assim, “adereço social”. Que vem a ser 
isto? Na verdade não há uma explicação muito lógica. Mas pode ser entendido 



Arte, estéticA e consumo nA formAção em publicidAde

200OLHARES DO SENSÍVEL: EXPERIÊNCIAS E DIMENSÕES ESTÉTICAS EM COMUNICAÇÃO

sumário

na perspectiva de alguém que vai a um restaurante da moda. Pode até estar 
com fome no momento. Mas muito mais importante que saciar essa fome é a 
representação de estar ali, porque se trata de um espaço glamourizado.

Há algumas décadas, quando se falava em escargot como iguaria era provocar 
uma brincadeira. Pois, além de a iguaria ser quase que absolutamente restrita à 
cultura francesa, sempre associada ao deboche entre classes mais populares, o 
molusco ensejava, por vezes repugnância, por vezes total rejeição.

Mas isso mudou. Os modos sofisticados de comer, que trouxeram para o interior 
de qualquer cultura, pelo menos, um simulacro de “cultura gastronômica francesa” 
ajudou a consolidar a falsa idéia de importância, como a falsa idéia de hierarquia 
e a falsa idéia de necessidade dessa cultura; simplesmente porque os modos 
sofisticados de comer são indispensáveis na comercialização de uma série de 
outros bens. (Figura 6)

Figura 6: « Escargots à Bourguignonne » – Le Train Bleu, Paris

É evidente um empenho de transformação de grande número de atividades em 
arte. Ou, pelo menos, um esforço de aproximação de determinados fazeres à 
arte. Afinal, arte sempre foi algo que serviu para assinalar distinção a quem se 
interessa pelo assunto. Desse modo, gastronomia, enologia, vestuário, mobiliário 
e tudo que envolve formas de ser e estar socialmente têm sido utilizados em 
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propaganda como um grande mecanismo de gerar a transformação que interessa 
ao negócio. São argumentos recorrentes de campanhas publicitárias.

Antes, porém, deve-se compreender o limite entre propaganda e arte, ou arte 
e propaganda. Saber separar e como separar as duas instâncias criativas da 
expressão humana. Na arte, o argumento expressivo é resultado de um processo 
intuitivo, sem propósito, fora dos alcances perceptivos. Na propaganda, esse 
argumento expressivo é construído a partir de um propósito definido. Destina-
se a persuadir. Ainda que esse argumento apareça disfarçado, ou possa ser 
localizado em elementos dissimulados de conteúdos artísticos. 

Retorne-se, pois, a Andy Warhol. Aliás, esse artista tinha uma certa obsessão 
por tudo que estava associado ao universo alimentar. Além das conhecidas 
produções para as indústrias Campbell, desenvolveu outras embalagens, ou 
protótipos de embalagem, para outras marcas. Caso, por exemplo, das carnes 
enlatadas da marca “Spam” de Austin, Minessota. Ou dos drops “Life Savers”. Ou, 
ainda, os incontáveis rascunhos com elementos da “Coca-Cola”, “Vodka Absolute” 
e “Hamburger Wholesome”. 

Interessante observar que nenhum desses fabricantes, a começar pelas indústrias 
Campbell, faz a menor referência ao artista em suas publicações atuais. Já na 
época em que o artista ainda vivia e era extremamente conhecido, todos esses 
“clientes” começavam a ser reticentes sobre a proximidade com ele. O que serve 
para demonstrar que em propaganda arte só tem utilidade enquanto perdura a 
novidade. No mercado, como se sabe, arte e glamour são voláteis, de curtíssima 
durabilidade.

Há que se fazer ainda uma reflexão sobre Warhol e seu trabalho, pois na 
perspectiva da arte essa volatilidade não existe. Pelo que se depreende na 
composição constante da próxima figura, percebe-se que a associação entre os 
argumentos meramente intuitivos e os persuasivos do artista ocorre apenas na 
instância artística. Isto é, ele se vale do que desenvolvera com propósito prático 
anteriormente, para uma colagem já sem o mesmo propósito. Ou de peças 
comerciais para completar uma criação artística. (Figura 7) Já não há proposta 
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objetiva. É a manifestação artística que, pura e simplesmente emerge da intuição 
criadora. O que explica essa incontinência da arte. Arte, não publicidade, não 
comércio.

Figura 7: Quatro composições de Andy Warhol

Que resulta, então, desse trabalho? A obra, um conjunto de fragmentos 
de outras produções de Warhol, serve para exemplificar como diferentes 
resultados intuitivos expressam uma “terceira coisa”. Seja o retrato de Marilyn 
Monroe, extraído da série de retratos produzidos pelo artista, seja a banana 
(uma espécie não convencional de “natureza morta”), ou o estudo para o 
“advertisement” da Coca-Cola (que não chegou a resultar na peça promocional 
que o artista pretendia), ou ainda parte da embalagem da sopa Campbell’s, 
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todos eles destinam-se a dizer algo fora do contexto comercial de qualquer um 
dos fragmentos (a exemplo do fragmento da Coca-Cola).

A intuição criativa, em qualquer circunstância, não tem compromisso prático 
oportuno e imediato – como as criações da propaganda. No caso, pode até 
ser que Warhol tenha pretendido associar a figura de Marilyn a “tudo que é 
consumível”, a exemplo da banana, da sopa, do refrigerante. Por que não? O 
contrário também poderia ocorrer, mas seria de todo extremamente complexo 
de realizar.

Como, pois, separar essas duas instâncias, o espontaneamente “intuitivo” do 
deliberadamente “persuasivo”? Antes de adentrar ao campo dos argumentos de 
um e outro caso, deve-se buscar entender, principalmente, aquilo a que se poderia 
denominar de “causa reveladora da instância criativa”, referida em uma tentativa 
de construção de escala de medida de tudo que se percebe pelos sentidos sem 
qualquer critério predefinido (MOLNAR, apud AQUINO, 2003, p. 103).

Para o professor François Molnar, idealizador e por quase duas décadas o 
principal pesquisador do Laboratoire d’Esthétique et Sciences de l’Art (Université 
Paris I – Panthéon-Sorgonne), existiria um certo “mecanismo de percepção” que, 
na sequência dos estímulos sensoriais, também armazenaria aleatoriamente 
coisas, formas, cores, cheiros, sons, sensações, cuja recuperação ocorreria 
segundo necessidades específicas. Uma dessas necessidades seria, por exemplo, 
a necessidade de representar alguma coisa.

Assim, do mesmo modo que se identificaria algo constante desse acervo 
aleatório como padrão de identificação de algo semelhante, ou diferente 
mas estreitamente relacionado, também se recuperaria como modelo de 
representação. Seria, nesse caso, aquilo a partir do que se poderia demonstrar 
como se processa qualquer ato criativo.

As idéias do professor Molnar nunca chegaram a constituir uma teoria 
propriamente dita. Primeiro por conta das disputas internas na instituição na 
qual trabalhava. Depois porque essas disputas levaram gradativamente a uma 
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reestruturação dos espaços de estudo e pesquisa em sua universidade. Quando 
ele desapareceu, foram-se com ele incontáveis boas idéias sobre estética e 
percepção estética que, não tivesse faltado bom senso aos pares, hoje comporiam 
uma apropriada estrutura de estudo e investigação.

A partir dessas idéias se pode refletir um pouco sobre essas duas instâncias 
criativas. Ambas determinam, praticamente, um processo que pode se concluir 
em uma, de duas dimensões. Uma que leva ao destino puramente intuitivo, da 
representação artística. Outra, de natureza prática, que deliberadamente aporta 
ao destino da finalidade persuasiva. Isto é, que é desenvolvida para atrair e reter 
a atenção, conduzindo a uma conclusão esperada.

Ao contrário da arte, em cujo processo a atenção também é atraída e, de algum 
modo, retida, a conclusão não é aberta. No caso da publicidade a conclusão 
esperada foi objeto de planejamento. Quem vê e fica preso na “mensagem”, 
conclui o que alguém espera seja concluído. Na peça bem construída, quem vê a 
coisa, entende o que a coisa quer dizer.

Nesse sentido, a representação do alimento em qualquer tabuleta, anúncio de 
jornal ou revista, filme em televisão, spotlight, o que for, deve remeter, primeiro 
ao que já se sabe sobre ele. A seguir, ao que se espera dele como utilidade. Por 
último, a uma consequência de ordem prática: a uma referência de consumo. Essa 
referência de consumo é o principal atributo da publicidade. Mas para que tudo 
funcione como se espera, torna-se necessário harmonizar o gosto e o interesse 
do destinatário.

Gosto é decorrência de uma sensação estética. Interesse é desencadeador de 
decisão movida por condições práticas. Assim, se a imagem de um anúncio 
desencadeia uma sensação agradável, fazendo com que se goste daquilo que 
se vê, aquilo que se vê pode, em razão dessa sensação agradável, não apenas 
reter a atenção, como conduzir a um processo de entendimento daquilo que se 
está vendo. A partir, portanto, do que se imagina entender do que está sendo 
mostrado, desencadeia-se o interesse por ele.
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Evidente, há casos de entendimento complexo, cuja atenção demanda um 
estratagema extremamente complicado. Caso, por exemplo, de um anúncio de 
seguro. O interesse pelo objeto “fazer um seguro”, demanda um apelo estético 
também complexo. Complexidade dispensável em um anúncio de sorvete. Mas 
nos dois casos há esforço pelo gosto e pelo interesse.

As buscas naturais da arte por “objetos” de representação, ao longo da 
Civilização, materializaram-se em obras que marcam o desenvolvimento 
humano. Não se pode dizer que tenha havido em qualquer caso um projeto 
de alcance prático em qualquer uma delas. Elas representam o Olimpo, os 
Césares, os astros, animais, pessoas comuns, a natureza, uma infinidade de 
objetos, os símbolos do cristianismo e assim por diante. Suportes, materiais, 
técnicas e condições da representação artística também evoluíram, incidindo 
na representação desses “objetos”. Cada etapa do desenvolvimento da arte 
coincide com “descobertas” (como a descoberta da perspectiva, por exemplo) 
que acabarão por transformar a representação artística.

Se essa idéia for transferida para o processo de criação em propaganda, 
por exemplo, não se localizará um só exemplo no qual tenha havido 
“experimentação” no ato criativo. Pela simples razão de que em propaganda 
não se pode correr risco. Principalmente o risco de “errar”. Razão pela qual 
a apropriação de representações artísticas como suportes de linguagem 
publicitária – por serem facilmente identificáveis e conhecidas – pode ser 
um facilitador da comunicação.

Eis porque a chamada “natureza morta” expropriada do contexto artístico é um 
desses facilitadores. Giuseppe Arcimboldo, artista italiano que viveu no Século 
XVI, desenvolveu um modo bastante original de utilizar flores, frutas, legumes 
e outras representações da natureza na construção figurativa. O retrato de 
Rudolph II, da Germânia, por exemplo, serve para contrastar sentido e figuração 
de uma obra, na qual elementos colhidos da natureza, sem qualquer relação com 
a figura representada, conferem o sentido principal da representação. Assim, 
como ocorre nas representações de “natureza morta”, os elementos transcendem 
a imagem que ajudam a formar. (Figura 8)
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O monarca objeto do retrato em questão era o empregador de Arcimboldo. 
Tinha contratado o artista porque arte era sua diversão. A história conta que seria 
uma personalidade vitimada pela depressão, que buscava alívio para os “ataques 
de tristeza” nas imagens que admirava. Contava entre os empregados outros 
pintores que desenvolviam figuras para sua contemplação. Arcimboldo terá sido 
quem melhor compreendeu essa necessidade. Depois de ter criado a conhecida 
série “Quatro Estações” e outras imagens inusitadas, produziu o retrato do próprio 
monarca com esse propósito.

Essa obra se presta, sobretudo, para uma última reflexão sobre a condição 
“natureza morta” que a História da Arte atribuiu à instância de uso de partes 
“vivas-inanimadas” da natureza na representação artística. Pois, afinal, que é esse 
retrato, se não uma composição a partir dessas partes “vivas-inanimadas”? Afinal, 
são fragmentos de natureza – dita “morta” – utilizados na representação de uma 
pessoa, que no instante da representação, está absolutamente viva.

Figura 8: Retrato de Rudolph II (1630) – Giuseppe Arcimboldo
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No contexto, então, das discussões sobre os usos e sentidos da arte em 
publicidade, principalmente no que concerne às relações entre fotografia 
publicitária e a dita “natureza morta”, resta ainda uma reflexão sobre a função 
desse gênero de imagem publicitária no processo de consumo.

Quando se fala em consumo, a primeira questão a emergir está relacionada 
às necessidades básicas do ser humano. Pois, em princípio, ninguém deveria 
consumir nada sem que fosse para atender o suprimento de alguma necessidade 
inalienável do ser humano. Mas todo mundo sabe que nada é tão simples assim. 
Se, de um lado, essas necessidades já constituem um arcabouço de conhecimento 
nas ciências do comportamento, de outro emergem com um complicador a mais. 
Pois, além do caráter básico, há que examinar o modo como elas decorrem de 
outros fatores. Ou como, nessa decorrência, elas são operadas pela publicidade.

O professor Abraham Harold Maslow, que desapareceu em 1970, aos 68 anos, 
deixou vasta obra sobre a teoria que leva seu nome, no campo das necessidades 
humanas. Cientista do comportamento, embora vivendo pouco, deixou uma 
marca difícil de igualar. Professor emérito de universidades importantes como 
Wisconsin e Columbia, também presidiu a Associação Americana de Psicologia. 
O principal trabalho desse cientista foi hierarquizar as diferentes necessidades, 
por categoria, cuja satisfação se processa em diferentes níveis.

Em obra considerada um clássico sobre o assunto, que ganhou a terceira edição 
após sua morte, detalha o funcionamento e, pode-se dizer, a evolução dessas 
necessidades. (MASLOW, 1999) Para quem estuda publicidade, principalmente 
na perspectiva da satisfação de desejos que aparentemente são atendidos 
pelo mercado – ou espaço em que se geram as “trocas” – a teoria de Maslow é 
de significativa importância. Até porque é a esfera onde “desejos” nem sempre 
estão associados a “necessidades”. Ou, então, onde satisfação de um desejo não 
representa, necessariamente, satisfação de uma necessidade.

Quando se olha para além dessa realidade, verificando uma certa transformação 
ocorrida na vida humana, na qual necessidades básicas praticamente foram 
substituídas por outro tipo de “necessidade”, seguindo uma nova lógica de 
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prioridade, percebe-se que o consumo, tal como se conhece, é resultado dessa 
nova lógica.

Tal contatação tem sido alvo de reflexões de autores como Bauman (2008) e 
Gilles Lipovetsky (2007). Este último autor, especificamente, traz contribuições 
mais objetivas que se alinham à esta discussão sobre estética e consumo 
na representação publicitária dos alimentos,  a partir de sua definição de 
hiperconsumo. 

Esse nova face do consumo seria o que autor denomina como a III Fase do 
capitalismo, mais flexível, volátil e que traz o consumidor como protagonista 
social e com isso surgem novas implicações pois,

De um consumidor sujeito às coerçoes sociais da posição, passou-
se a um hiperconsumidor à espreita de experiências emocionais e 
de maior bem-estar, de qualidade de vida e de saúde, de marcas e 
de autenticidade, de imediatismo e de comunicação. O consumo 
intimizado tomou o lugar do consumo honorífico, em um sistema 
em que o comprador é cada vez mais informado e infiel, reflexivo e 
estético. (LIPOVETSKY, 2007, p. 14).

A última parte desta citação permite perceber, em temos de concexões entre a 
estética e o consumo, que a representação publicitária na discutível denominação 
de “natureza morta”, tem seu espaço de permanência. Todavía, os sentidos são 
outros. E como alerta Lipovtsky (2007, p. 235-236) os prezeres gastronômicos do 
consumo hipermoderno, entre outros aspectos, nutre uma busca por novidades, 
entretenimento gastronômico e a experiência sinestésica, promovendo a fusão 
das cozinhas mundiais, a mestiçagem das culturas alimentares.

Nesse sentido, as imagens não são mais representações miméticas do mundo 
vivido, mas podem ser simulacros de experiências gustativas, dadas pelo convite 
sinestésico das imagens. A função das imagens ditas como “natureza morta” 
muda, trazendo consigo novos desafios à reflexão entre estética, consumo e 
processos de midiatização, que possibilitam a circulação dos novos sentidos.
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