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RESUMO 

O presente artigo pretende indicar como, no contexto da história das artes plásticas, se 

anteciparam movimentações análogas a algumas das transformações atualmente 

perceptíveis no fazer publicitário e, a partir dessa constatação, buscar referências em sua 

observação para indicar possíveis caminhos de interesse para a análise ética dessas 

últimas. Receberão atenção especial aqui particularmente as operações de abertura das 

obras aos processos do acaso e da interação com o público, e a relativização da figura 

do autor, nas artes, a ser contrastada com o desejo de controle de resultados e os 

diversos limites éticos interpostos às ações publicitárias. 
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APRESENTAÇÃO 

Apesar de compartilhar de anseios expressivos, as artes plásticas dispõem de 

liberdades criativas e capacidades de experimentação particularmente mais amplas que 

o fazer publicitário. Não é de se estranhar, portanto, que o segundo trilhe 

frequentemente caminhos abertos pelas primeiras, sendo que, historicamente, eram mais 

visíveis as influências de ordem estética. No entanto, mais recentemente, se estabelecem 

repercussões de outra ordem, na medida em que a publicidade passa progressivamente 

por processos de mudança mais profundos, assemelhados a alguns antes vivenciados 

nas artes. A atenção particular aqui recai sobre certos eixos principais de paralelismo, 

que envolvem: a ruptura dos suportes e do próprio conceito de obra e a relativização da 

autoria, através da valorização da construção de expressões via interação coletiva, com a 

progressiva ressignificação e crescimento da função de curadoria. 

Nesse sentido, se insinuam possibilidades de interesse na recuperação das 

análises desses processos no seio das artes na medida em estes que franqueiam o 
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enriquecimento de discussões que, naturalmente, o setor publicitário tende a atravessar. 

Lembrando ainda que as questões artísticas foram tematizadas por grandes nomes 

pertencentes a corpus de pensamento tão amplos como os da filosofia, da historiografia, 

da sociologia, da antropologia e da semiótica, entre outros. Assim o pensamento 

publicitário pode se beneficiar de todo processo analítico já percorrido para expandir as 

discussões envolvidas em suas próprias travessias. Desse modo, espera-se que o 

paralelo analítico possa ser frutífero, preservadas as particularidades, inclusive 

temporais, entre os caminhos trilhados pelas duas áreas. Assim, abre-se aqui um espaço 

para uma breve visitação à filosofia da arte para, posteriormente, traçar seus possíveis 

desdobramentos no campo publicitário.  

 

OBRA ABERTA 

Um parêntese importante, antes do detalhamento de movimentos com 

abordagem mais específica, está na indicação de que os processos que envolvem 

comunicação, incluindo os de produção de obras artísticas, já se dão em meio ao jogo de 

possibilidades de sua polissemia interpretativa.  Uma referência interessante, para 

pensar essa noção, vem da visão de obra aberta, de Umberto Eco (1991, p. 39), que 

tenta retratar como as invenções artísticas são finalizadas pelos intérpretes no momento 

em que estes as fruem. Eco propõe um escape da linearidade interpretativa, do desejo de 

universalidade do significado da mensagem artística. Numa forma mais geral, questiona 

mesmo a efetividade da intenção de estabelecer significados definidos, como vê-se a 

seguir: 

“Nesse sentido, o autor produz uma forma acabada em si, desejando que a 

forma em questão seja compreendida e fruída tal como a produziu; todavia, 

no ato de reação à teia dos estímulos e de compreensão de suas relações, 

cada fruidor traz uma situação existencial concreta, uma sensibilidade 

particularmente condicionada, uma determinada cultura, gostos, tendências, 

preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da forma originária se 

verifica segundo uma determinada perspectiva individual.” (ECO,1991, p. 

46) 

 “A poética da obra aberta tende, ... a promover no intérprete ‘atos de 

liberdade consciente’, pô-lo como centro ativo de uma rede de relações 

inesgotáveis, entre as quais ele instaura sua própria forma, sem ser 

determinado por uma necessidade que lhe prescreva os modos definitivos de 

organização da obra fruída;” (ECO,1991, p. 40) 

 



 

 

É preciso demarcar que as fontes originárias de inspiração de Eco foram 

principalmente a pintura, a literatura e a música. E ali a configuração desse conceito se 

dava, até então, em níveis abstratos, no procedimento do espectador ao lidar com a obra. 

Em outras manifestações da arte, essas possibilidades começam a aparecer de forma 

mais prática e explícita, em possibilidades mais diretas de fruição participativa.  

 

VANGUARDAS 

Tem-se, há tempo, movimentos artísticos que valorizaram particularmente esses 

aspectos. As vanguardas européias do início do século XX, por exemplo, são 

consideradas precursoras de várias dessas tendências. Dentre elas, os dadaístas teriam 

ajudado a predizer muitos dos caminhos percorridos posteriormente. O movimento 

Dadá preconizava a obsolescência dos suportes tradicionais, incluindo, numa 

perspectiva mais ampla, os pedestais. Pretendia com isso integrar arte e vida, autor e 

espectador. Deslocando o objeto industrializado de seu espaço cotidiano para o museu, 

Duchamp estava deslocando o próprio “objeto” da arte, investindo contra o conceito 

cultural dominante. E o fazia com a marca do humor cáustico comum aos integrantes do 

movimento, presente mesmo nos seus manifestos teóricos, como aqui: “Dadá foi uma 

atitude metafísica. Foi útil como purgante ... Uma faca sem lâmina cujo cabo se 

perdeu”. (RICHTER, 1993, p. 138) 

As poesias dadaístas buscavam repensar também a autoria, com a exploração do 

acaso. Aparece nelas um pequeno vislumbre do que mais tarde seria denominado de 

obra-processo, dependente da participação do público e de seu retorno imprevisível. O 

ato criador era substituído pela casualidade. A produção de Tristan Tzara exprime esta 

vivência, com suas poesias construídas de palavras recortadas de impressos, misturadas 

em um saco e depois soltas de maneira aleatória. Também é citável o exquite corpse, 

jogo que consistia em passar pedaços de frases ou desenhos adiante para ser 

completados por outros participantes dos grupos de frequentadores dos saraus da época. 

As recentes denominações obras-fluxo, obras-processo, obras-acontecimento 

teriam uma referência em comum no conceito de interatividade, mas este não é um 

elemento novo na arte. O caráter de acontecimento já aparecia nas apresentações 

dadaístas, que se alimentavam da reação do público. Trabalhava-se freqüentemente 



 

 

indignando a platéia com provocações, com o objetivo de romper a placidez moderna da 

fruição. Eram obras que mesclavam pintura, música, poesia, com certa retomada das 

tradições do teatro popular, numa versão antecipada dos futuros happenings e 

performances. 

Para além do movimento, ainda na década de 30, Bertold Brecht iria propor a 

inserção democrática do público no teatro. A partir de meados do século, artistas como 

Allan Kaprow, John Cage, Yves Klein, entre outros, retomaram a questão da ação do 

público na produção da obra, em intervenções como happenings e performances. Ainda 

nessa vertente, o movimento Fluxus produz também uma arte interativa com um 

marcado aspecto ideológico, crítico à realidade alemã. 

No Brasil, as obras de Hélio Oiticica e Lygia Clark, entre outros, traziam formas 

particulares dessas premissas participativas, através de seus objetos relacionais e 

vivências sensório-motoras, em formas como os “parangolés” e os “bichos”. Esses 

artistas também tematizaram teoricamente essas questões, e Clark sugere inclusive a 

substituição do lugar do artista pelo de propositor: 

“Somos os propositores: somos o molde; a vocês cabe o sopro, no interior 

desse molde: o sentido de nossa existência. Somos os propositores: nossa 

proposição é o diálogo. Sós, não existimos; estamos a vosso dispor. Somos 

os propositores: enterramos a obra de arte como tal e solicitamos a vocês 

para que o pensamento viva pela ação. Somos os propositores: não lhe 

propomos nem o passado nem o futuro mas o agora.” (N.A,1994, p. 31) 

 

Outro aspecto no qual as vanguardas estabeleceram novas relações artísticas está 

na abertura de possibilidades de reapropriação, muito visível em obras como os ready-

mades: objetos comercializáveis deslocados de seus contextos utilitários para o museu. 

Eles explicitavam a intenção de desvincular o ato criador do fazer artístico artesanal, 

ainda que a própria escolha de um determinado objeto pronto sugerisse uma opção ou 

construção criadora.  

No entanto, o deslocamento feito no ready-made teria sido uma radicalização 

das primeiras experiências de apropriação realizadas em colagens pelos cubistas e 

futuristas (PERLOF,1999, p. 108). O primeiro passo nesse sentido teria ocorrido quando 

Picasso, seguindo o conselho de Apolinaire, agregou o papel de mesa de um bar numa 

pintura. Pouco depois ele pinta “Natureza morta com palha de cadeira” e Braque o 



 

 

“Prato de Frutas”. Começam ali a ser incorporados na pintura elementos como cordas de 

violão, tickets de transporte público etc. 

A colagem ajuda a relativizar a autoria. Obras passam a ser construídas com 

reuniões de citações diretas, tornando óbvias as referências do artista. Os signos fixados 

por certos autores deixam de estar isolados, protegidos, fechados. Ali se explicita como 

eles podem ser reapropriados em novos contextos estabelecendo significados diferentes. 

(PERLOF,1999, p. 145-148) 

 

IMPACTOS DA TECNOLOGIA 

Nas vanguardas também percebemos um desejo de apropriação e de manuseio 

dos meios tecnológicos na produção artística. Stieglitz experimenta profundamente com 

a fotografia: 

“Stieglitz pode ser considerado um pioneiro da fotografia. Sua pergunta era: 

por que não tentar obter da mão humana, do olho humano, da chapa e do 

papel fotográfico a mesma sensibilidade e expressão de que são capazes a 

mesma mão e o mesmo olho em uma tela? A fotografia não precisa ser 

apenas a reprodução do mundo real, ela pode e deve, pelo contrário, 

contribuir para a criação de um mundo novo.” (HUYSSEN,1997, p. 107) 

 

O uso das tecnologias de reprodução, por si só, já teria reposicionado a figura do 

autor. Principalmente por disponibilizar possibilidades expressivas a um grupo muito 

maior de pessoas, com independência de longos aprendizados de técnicas manuais 

refinadas. Para Benjamin (1994, p. 167), a fotografia liberou os processos de produção 

da imagem da mão provocando uma explosão nessa produção.  

Em tempos mais recentes, novos espaços começam a ser ocupados pela arte, 

veículos tecnológicos como o cinema, a televisão, o vídeo e os diversos formatos 

digitais. Para tornar-se pública, a arte não precisaria mais estar no que foi 

tradicionalmente entendido como espaço público. O novo paradigma abre o espectro de 

audiência para além dos espaços físicos, simultaneamente em diferentes espaços 

geográficos. 

Teríamos também uma redefinição da noção de público decorrente das 

tecnologias comunicacionais. O contato direto é ultrapassado pelo mediado e um novo 

conceito de público estaria atrelado à instituição de redes de comunicação em nível 

global, com enfoque no que é de domínio público e não necessariamente o que está em 



 

 

lugar público. Ao mesmo tempo, em analogia com os próprios processos econômicos, a 

arte começa a deslocar sua centralidade dos produtos para os processos. Estendeu-se a 

eventos como as performances, os happenings e as instalações temporárias. Por vezes 

passa a se valer das características do espetáculo para obter ressonância na mídia.  

No âmbito da arte-acontecimento destaca-se o Movimento Fluxus, Huyssen 

caracteriza assim sua forma de atuação: 

“Fluxus é parte daquela tradição vanguardista da anti-arte, mas desde suas 

primeiras manifestações americanas, avidamente absorvidas especialmente 

na Alemanha, também expôs uma estética afirmativa: a afirmação de um 

evento enfaticamente intermídia; do prazer do público e dos performers 

contra a sublime seriedade do alto modernismo; dos acontecimentos simples 

e habituais da vida diária e de sua inerente relação com a arte; do objeto-

evento concreto e minimalista, planejado para relaxar todo o mecanismo da 

alta cultura...” (HUYSSEN,1997, p. 129) 

 

Suas obras são, em geral, mesclas de performances e instalações. Seus 

integrantes, como Robert Smithson, Michael Heizer e Christo Javacheff, faziam 

intervenções que esculpiam o cenário geográfico. 

Outro processo retomado em tempos recentes seria o do diálogo entre a arte e o 

domínio científico. Antes de tudo, com uma maior exploração dos meios técnicos e 

aparatos instrumentais, mas também com a introdução da arte no universo da ciência. 

Principalmente a partir dos anos 90, aparece uma produção que pretende correr paralela 

à ciência nas suas buscas investigatórias e experimentais. Propõe-se a atuar nos mesmos 

campos de ação da ciência, diferenciando-se pelos métodos e pelos paradigmas, que não 

buscam objetividade. O olhar dessa arte não teria compromisso com a verdade 

científica, circunda a ciência buscando sensorialmente os novos mundos trazidos por 

ela, a sua imagética e conceitos. Explora também as novas possibilidades trazidas pelo 

olhar mediado pela máquina, da fotografia ao computador, passando pelo microscópio, 

pela televisão, até chegar aos micro-processadores e as redes telemáticas 

(MUCCI,1999). 

Dentro dessas explorações a ciberarte é uma linguagem nascente que, ainda hoje, 

tateia seus contornos. Ainda possui uma semântica nebulosa para o artista, para os 

teóricos e mais ainda para o público. Pierre Lévy considera que um denominador 

comum, uma referência mais geral, que começa a aparecer, seria a interatividade e 

define esta característica: 



 

 

“Uma das características mais constantes da ciberarte é a participação nas 

obras daqueles que provam, interpretam, exploram ou lêem. Nesse caso, não 

se trata apenas de uma participação na construção do sentido, mas sim uma 

co-produção da obra, já que “uma das características mais constantes da 

ciberarte é a participação nas obras; o ‘espectador’ é chamado a intervir 

diretamente na atualização (a materialização, a exibição, edição, o desenrolar 

efetivo, aqui e agora) de uma seqüência de signos ou de acontecimentos.” 

(LÉVY,1999, p. 135) 

 

Como indicou Benjamin, um dos principais fatores de influência da técnica 

sobre arte seria o estabelecimento da possibilidade de reprodução. Entre outros 

aspectos, ela teria causado uma outra transição na autoria, que deriva da valorização do 

conteúdo em detrimento do suporte. Os artistas conceituais teriam radicalizado a 

proposta, surgida no dadaísmo, de redução da obra à ideia, que tem autores, mas sua 

capacidade de circulação, de repercussão, de replicação, de alteração, muitas vezes 

torna difícil identificá-los. Além do fato de que as referências constitutivas de cada 

criação se tornam mais explícitas. 

A tecnologia também influenciou a autoria ao diversificar as possibilidades de 

estabelecimento da interatividade, principalmente ao estabelecer a possibilidade de se 

operar como propositor, ativador de um movimento conjunto de criação. Um novo tipo 

de mediador, descrito por Paulo Vaz (6/9/2001), demandado pelas formas da 

comunicação específicas da rede, responsável pela criação de ferramentas para a 

recirculação mais direta da informação feita pela própria audiência. E, como na arte, 

esse propositor teria que lidar com uma certa caoticidade, com o fluxo posterior aberto e 

não totalmente controlado da produção que franqueou. Existiria uma tensão permanente 

entre a comunidade de comunicadores agregados e os propositores dos canais 

comunicativos - por vezes, com a total perda de autoridade por parte desses últimos. 

Assim, muitas vezes, deixa de haver o controle dos propositores sobre os rumos de suas 

propostas. 

Ao propor uma obra enquanto um jogo, o artista já se coloca num lugar mais 

assemelhado ao de um curador ou maestro. A partir da intenção, da ação originária e do 

acompanhamento interativo, ele propõe sua arte, ainda que  posteriormente ela seja 

pulverizada por seus coautores. Seria fortalecido um ato criador que não pretende 

instituir por si um inusitado integral. Abririam-se possibilidade de arranjos e conexões 

do já existente, do olhar apropriativo que raciocina através de escolhas e combinações, 



 

 

junto às coletividades. Então, os dadaítas já problematizava o autor nos moldes 

modernistas ao defender os conceitos de antiarte e antiartista. O alemão Joseph Beyus, 

integrante do de um de seus herdeiros, o movimento Fluxus, explicitaria essa questão ao 

afirmar que “todo indivíduo é um artista” (KRÜGER, sd). Paul Virilio já colocava, com 

um certo desejo de retorno de uma perspectiva que provavelmente nunca foi plena: 

“O homem criativo não é mais um criador, a criação não é de seu domínio e 

a palavra criador, tão freqüentemente empregada, é inadequada. Num certo 

sentido, ele é certamente mais engenheiro do que criador.” (VIRILIO, 

1993:66) 

 

O autor interativo pode se esconder debaixo de inúmeras camadas dispostas pela 

ação do público interagente. Mas mesmo permanecendo indiscernível, ele ainda estaria 

presente. Pierre Lévy diz que o autor seria o responsável por direcionar a totalização no 

sentido, e se torna a condição de possibilidade de qualquer horizonte de sentido estável. 

Ele nomeia o autor na rede de “engenheiro de mundos” e fala de sua função: 

“O engenheiro de mundos não assina uma obra acabada, mas um ambiente 

por essência inacabado, cabendo aos exploradores construir não apenas o 

sentido variável, múltiplo, inesperado, mas também a ordem de leitura e as 

formas sensíveis. Além disso, a metamorfose contínua das obras adjacentes e 

do meio virtual que sustenta e penetra a obra contribui para destituir um 

eventual autor de suas prerrogativas de fiador do sentido”. (LÉVY,1999, p. 

147-148) 

 

CONTRASTANDO 

 

É preciso lembrar que a comunicação, em si, também começou a ser isolada 

como objeto de estudo num tempo relativamente recente. Apenas a partir do momento 

do primeiro impacto de meios de massa como o rádio e o cinema. Possivelmente em 

função dessa origem a teoria da comunicação tem estado orientada para a avaliação das 

relações nesse tipo de meio, onde poucos emissores têm o privilégio de comunicar a 

muitos. O ambiente computacional, quando usado para fins comunicacionais, tem 

colocado novos problemas para a teoria da comunicação tradicional. Um deles seria 

uma certa mudança de ênfase do padrão "um para muitos" na direção do "muitos para 

muitos". Nele uma questão fundamental parece ser a de disponibilizar as melhores 

ferramentas para que os usuários façam circular seu próprio conteúdo. E, também, para 

que eles localizem com facilidade conteúdos, publicados por outros, que possam lhes 

interessar. 



 

 

Há uma concepção primordial para a compreensão dessas possibilidades. É 

interessante apontar que a habilidade básica dos sistemas que dão base aos novos meios 

de comunicação está no processamento de operações lógicas simplificadas. E, ao 

mesmo tempo, que eles conseguem nos proporcionar muito mais na medida em que 

essas mesmas operações se sobrepõem, criando encadeamentos. Assim se possibilita 

que informações em muitos formatos (como texto, imagem etc) sejam matematicamente 

convertidas, processadas, redistribuídas e armazenadas. 

Mas importa aqui, especificamente, demarcar que o que determina a forma final 

com a qual esses sistemas vão operar a cada momento, o meio de comunicação que vão 

configurar, também é uma sequência de instruções simbólicas. E, assim sendo, essas 

estruturas são passíveis de receber o mesmo processamento dispensado às demais 

informações ali circulantes.  

Uma das hipóteses articuladoras de nossa proposição de pesquisa é a de que essa 

tendência muda, de forma essencial, os ordenamentos constituidores dos meios de 

comunicação. Isso deriva de peculiaridades dos sistemas informatizados em termos de 

suas aptidões para o tratamento e replicação da informação, determinando novos 

paradigmas para a edificação do que chamamos de mídia. Antes de tudo, pela 

aceleração da concepção e distribuição de novos meios, mas, também, pelo registro 

explícito do percurso feito na sua construção, em cada caso. Nossos pressupostos são os 

de que, por meio desses rudimentos, se daria uma relativa democratização do processo 

de proposição de novos meios de comunicação, que se tornaria menos circunscrito, 

menos hermético, menos ligado a volumosas inversões de capital, ao menos em suas 

fases iniciais. A experimentação com eles se tornaria mais ampla e mais frequente. 

Nesse sentido, ganham interesse os apontamentos de André Leroi-Gourhan 

sobre as múltiplas inter-influências entre as possibilidades socioculturais trazidas pelas 

transformações técnicas e a contínua elaboração do que entendemos como humano. 

Sobretudo, em termos dos  modos, por ele indicados, de consolidação e permuta de 

conhecimentos implícitos, através da materialidade do ferramental tecnológico em cada 

cultura, implicando: os modos de produzir e consumir, as formas de ordenamento 

social, as habilidades comunicacionais etc. Nessa escala, coloca-se a questão de como o 

presente processo de virtualização estrutural dos meios de comunicação modifica essas 



 

 

conjunções, ao definir novos patamares de velocidade e coletivização para a concepção 

da técnica. De como este processo se reflete no tensionamento das estruturas 

antropológicas atuais. 

Esse questionamento é tributário de diversos aporte teóricos, incluindo: o da 

chamada Escola de Toronto, envolvendo nomes como o de Harold Innis e Marshal 

Mcluhan. Ainda, a perspectiva das diferentes antropologias da técnica na linhagem 

francesa, principalmente as de Simondon, Edgar Morin e Bruno Latour.  Retomando, 

ainda, a visão de Benjamin (1994),  que pensa os mídia com parâmetros semelhantes 

aos que física tem para a palavra "meio", entendendo-os como sistemas onde se está 

imerso e que modificam nossos parâmetros de percepção. 

E, na medida em que se aceleram e se vulgarizam, funções como a mediação, a 

curadoria de conteúdos alheios e a proposição de meios ganham centralidade dentre as 

tarefas dos comunicólogos na atualidade, incluindo os publicitários, em detrimento 

parcial da autoria de emissões centralizadas. 

Os possíveis  paralelos entre esse processo e os experimentos de proposição de 

criações artísticas coletivas traçado pelas vanguardas artísticas do início de século 

passado nos parecem de interesse, mesmo onde se estabelecem contrastes mais 

evidentes. Vale destacar que, enquanto os fenômeno artísticos descritos se processaram 

pelo desejo de pesquisa de atores específicos, a atual transformação no quadro das 

comunicações tem se imposto compulsoriamente sobre os profissionais da área. Por 

vezes, há a tentativa de acompanhar o processo de perda do interesse pela recepção mais 

passiva de conteúdos em prol das possibilidades expressão pessoal vistas nas novas 

mídias, mesmo que não se saiba exatamente como recapturar a atenção para as 

mensagens que marcas ou empresas desejam propagar. Mesmo que valha lembrar que, 

em função das inerentes demandas de mobilização da audiência, a boa comunicação 

“clássica” já apresentava um certo tipo de caráter interativo.  

Há que se demarcar que há algumas semelhanças de interesse entre os dois 

universos, nas quais a comunicação pode beber na fonte das pesquisas artísticas, entre 

outras: um fundamento na capacidade de mobilização, uma busca de decifrá-la 

remetendo à ludicidade, aos prazeres da sociabilidade. Sendo que, possivelmente, na 

arte a dimensão ultraje estava mais disponível como caminho de engajamento. Também 



 

 

podemos citar um certo deslocamento dos parâmetros da autoria, da capacidade de boa 

emissão acabada para uma espécie de engenharia de jogos sociais ou de jogos 

simbólicos de encaixar, com o fornecimento de um tropos sobre o qual cada um deve 

sugerir uma forma acabada. Ou seja, o que se torna memorável é menos o resultado 

puro das ações e mais a criatividade de sua proposição básica. 

Ao mesmo tempo, o grau de liberdade experimentado no fazer artístico não pode 

ser comparado com as responsabilidades de caráter ético, social ou, mesmo, de 

desempenho em termos da penetração e da pregnância vividas pelos comunicadores. Na 

arte todo esse movimento tinha um caráter francamente libertário, já na comunicação, 

como veremos, não é incomum a angústia com a possibilidade do descontrole sobre os 

efeitos das ações ligada a esses elementos. 

É preciso, antes de tudo, pontuar que mesmo os velhos formatos massivos 

convivem atualmente com possibilidades mais marcadas de recepção crítica explosiva, 

com a criação de ondas de unanimidade focadas em seu questionamento. A 

interpretação hoje é muito mais compartilhada dentro da multiplicidade intrínseca das 

possibilidades da recepção. E agora vozes descontentes podem fazer mais barulho, com 

mais estrago para a imagem dos patrocinadores. 

Porém alguns pesquisadores apontam que, nas ações focadas em mídias pós-

massivas, os consumidores costumam estar mais “no controle” do que as empresas, 

ainda, que qualquer abordagem que não encampe essa ideia seria, a priori, problemática 

(Cross & Smith, 1997). Pensamos que há algum exagero nessa proposta tendo em vista 

que, apesar dos usuários controlarem bastante sua própria exposição ao material 

publicitário, as possibilidades abertas para sua livre expressão em meio às ações mais 

comumente vistas costumam ser restritas. Acreditamos que a evidência pública de casos 

onde o descontrole foi problemático para as marcas como, por exemplo, o da Chuva de 

Twix, foi marcante para o estabelecimento desse tipo de angústia. Lembrando que, no 

caso em questão, esse “desvio” passou apenas pela explosão do número de convocados 

para um evento, fazendo com que a organização decidisse improvisar misturando 

embalagens vazias na “chuva de chocolates” prometida. 



 

 

 
A chuva de Twix 

 

É, então, bastante comum que as ações publicitárias apenas sugiram 

possibilidades de abertura à interação, mas trabalhem em contextos muito mais 

controlados. Por exemplo, há diversos casos onde imagens contendo interação 

“espontânea” com o público são divulgadas exclusivamente pela marca patrocinadora 

da ação franqueando a escolha apenas das reações alinhadas aos seus interesses iniciais. 

O expurgado só se torna público em caso de falhas mais graves, divulgadas através de 

outros canais de comunicação fora de sua alçada. 

Também, diferentemente das artes, ao operar no contexto da comunicação 

massiva, a publicidade carrega responsabilidades éticas e sociais mais amplas, e estas 

têm se complexificado na medida em que as ações mercadológicas vem se 

diversificando. É importante lembrar que tais responsabilidades envolvem muito mais 

do que a simples possibilidade de questionamento direto, a exemplo das vias 

regulatórias ou judiciais. Marcas com um mínimo de pretensão de continuidade no 

mercado não deveriam expor ao risco reputações trabalhosamente construídas. 

Quando se começa a envolver diretamente parcelas do público em ações 

promocionais, essas responsabilidades se expandem em novos sentidos. Uma delas se 

define na medida em que essas ações envolvem a participação involuntária pinçada a 

esmo, onde se colocam questões como os limites de exposição pública dos envolvidos. 

Um exemplo negativo vem dos caminhos escolhidos para promover a nova camisa do 



 

 

time holandês de futebol Ajax. A ação buscava surpreender torcedores experimentando 

a referida peça de roupa, no provador de uma determinada loja, com sua inclusão numa 

“festa” com a presença dos jogadores da equipe. Ocorre que, além da inconveniência da 

surpresa num contexto onde se esperaria intimidade, todo o processo foi filmado e 

amplamente divulgado, gerando bastante discussão a respeito dos limites da invasão de 

privacidade e de sua exposição. (NA, 23/02/17) 

 
Uma “vítima” da ação da Adidas para o lançamento da nova camisa do Ajax. 

 

Há casos mais extremos, onde foi ameaçada efetivamente a integridade moral 

dos expostos. Como o que ocorreu na ação concebida pela DM9/DBB para a Cia 

Athletica, na qual pessoas de alto peso corporal, vestindo camisas com marcas expostas 

eram ameaçadas de multa por fazerem publicidade exterior, àquela altura, recém 

proibida na cidade de São Paulo. Essa ação chegou a ser retirada do ar pela própria 

agência, em função da repercussão negativa associada à reiteração de preconceito.  

Outro complicador envolvido estaria em ameaçar a saúde de terceiros com a 

intensidade das emoções produzidas por pegadinhas. Há diversos exemplos 

questionados pelo excesso, como a da empresa de cosméticos Nívea, que colocou 

pessoas como procuradas pela polícia numa ação no aeroporto de Frankfurt, criando 

tensão e angústia sem saber se seus “alvos” tinham limitações físicas que os exporia a 

riscos por viver emoções intensas. 



 

 

 
Uma “vítima” da ação promocional da Nívea 

Ainda pode ser citada a ação para promover o lançamento da refilmagem de Carrie, a Estranha, 

que envolveria a ocorrência de uma sequência de eventos “paranormais” num bar aberto ao 

público. 

 

 
O bar onde se deu a ação para o filme 

 

E aparece ainda a possibilidade de responsabilização efeitos sociais de maior 

monta, como no caso do aparente abandono de caixotes misteriosos de madeira pela 

cidade do Rio de Janeiro no ápice de um momento de crise de segurança, assustando 

ainda mais os moradores expostos à ação da P&G. 



 

 

 
Uma das caixas, deixada próxima a um posto policial. 

 

Um aspecto que se liga aos limites éticos, mas se expande além deles, vem do 

problema do desejo da garantia dos resultados tipicamente presente nas ações 

publicitárias. Ao contrário dos experimentos artísticos que atravessaram o século XX, 

dificilmente as ações mercadológicas que vemos até aqui desejam a efetiva abertura à 

caoticidade da construção coletiva. O desejo de controle do que é obtido na interação 

perpassa desde estratégias para contornar as possíveis perdas do sentido original dos 

tropos sugeridos, como as de uso paródico, mas alcança maiores proporções na medida 

em se falsifica efetivamente os processos de abertura ao outro. 

Em diversas ações do gênero os criadores assumem o uso de atores como alvos e 

uma série de outras técnicas para garantir os resultados desejados. Como no caso da 

campanha que fingia a descontinuidade do sanduíche principal do Burger King. 

Em outras essas operações se evidenciam para olhos mais treinados na produção 

videográfica, a partir por exemplo da impossibilidade de se gravar a ação em fluxo 

contínuo com as trocas de posicionamento de câmera observadas. Outras vezes se 

observa que a ação faz sentido apenas do ponto de vista da câmera, como no caso da 

ação da LG em que um elevador aparenta perder o fundo 



 

 

 
A perspectiva que se adequa à da câmera, e não à das “vítimas”, na ação da LG 

 

Já no caso de ações que clamam por um engajamento ativo do público se define 

um outro problema: a dificuldade de mobilização quando se sabe contribuir para os 

interesses particulares de outros, para o ganho empresarial. Por vezes, por conta dela, se 

esconde tal aspecto para potencializar o referido engajamento, mas assim se gera 

transições complicadas no momento da “revelação” da face plena das ações. Ficou 

famoso o caso do “Perdi meu amor na balada” da empresa Nokia, que teve problemas 

nesse sentido. A ação se iniciava com um aparente caso de pedido de ajuda pessoal, que 

foi bem sucedido em termos de mobilização, mas que causou grande comoção negativa 

quando os envolvidos revelaram seu aspecto comercial. No caso em questão os 

problemas éticos geraram grande efeito negativo para a imagem do patrocinador da 

ação. 

 
Falsa página no Facebook da ação da Nokia, ressaltando o engajamento obtido. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intenção desse artigo foi contrastar os paradigmas dos primeiros movimentos 

focados na abertura à interação nas artes plásticas com os processos hoje vividos pela 

área de comunicação comercial, na medida em que esta se vê obrigada a lidar com 

mídias de caráter mais aberto, com emissões menos centralizadas. Se nas artes as 

experimentações eram fortemente pautadas pelo desejo da liberdade, vimos, através de 

exemplos negativos, que na publicidade o quadro muda bastante de figura. Antes de 

tudo porque, como toda comunicação massiva, a dimensão de seus impactos coloca 

dilemas éticos mais amplos, mas as exigências de resultados típica do setor superpõe a 

eles mais algumas camadas de problematizações. Elas decorrem principalmente do 

desejo de controle associado, que faz com que uma interatividade mais profunda, mais 

aberta, seja evitada. E a isso se soma um segundo problema ético derivado, o da 

falsificação da interação: se ela é um valor desejável na atualidade, mas perigoso de se 

lidar, passa a ser simulada, ou sofre diversos outros métodos de crivo ou controle. Nem 

todos eles possuem as mesmas cargas de problemas éticos, mas numa era onde se 

propala a transparência nas relações com os consumidores como um grande princípio 

emergente, não deixa de ser curioso o recurso a esses estratagemas. Há, decerto, 

inúmeros exemplos virtuosos, caminhando em direção contrária, e o seguimento de 

nosso trabalho de pesquisa já começa a apontar para eles. Mas contrariando as tradições 

típicas de nossa área, pensamos que exemplos negativos podem ser tão úteis 

didaticamente quanto os positivos. 
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